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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

2 برنامه ضدتورمی 
بانک مرکزی

فرصت امروز: در ش��رایطی که س��هامداران بورس در روزهای گذش��ته به افزایش نرخ بهره بین بانکی اعتراض 
کرده اند؛ مسئوالن بانک مرکزی در تالشند با این ابزار، رشد تورم و نقدینگی را کنترل کنند. کارشناسان معتقدند 
اصالح نرخ بهره بانکی یکی از اقدامات ضروری برای کنترل عرضه و تقاضا پول اس��ت؛ چراکه در غیر این صورت 
س��رانجام بانک هایی که مشکل ترازنامه ای دارند را به این مس��یر سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه هزینه 
کنند و سپس در صف دریافت کنندگان پول ارزان قیمت قرار بگیرند. لذا برای کنترل نقدینگی و حمایت از قشر...

طبق گزارش مرکز آمار

 قیمت مسکن تهران
به مرز 4۵ میلیون تومان رسید
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افزایش نرخ بهره چه پیامی برای بازارهای مالی دارد؟

تکانه ضدتورمی به بازارها

8

مدیریتوکسبوکار

4

فرصـت امروز: سـایه رکود فرسایشـی همچنان بر سـر بازار سـرمایه سـنگینی می کنـد و نومیدی 
بورس بازان از احتمال احیای برجام، تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، تداوم چشم انداز کاهشی 

قیمت کامودیتی ها، قیمت گذاری دستوری، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در سامانه نیما و جذابیت 
بازارهای رقیب از جمله مهمترین عواملی است که تحلیلگران در چرایی تعمیق رکود در تاالر...

6 میلیون برگه بهادار دست به دست شد

افت 17 هزار واحدی بورس

یادداشت
اقتصاد سیاسی 

بودجه

حسن خوشپور
کارشناس اقتصادی

تدوین بودجه به  عنوان س��ند 
دخل وخرج دولت، یکی از معدود 
اقداماتی اس��ت که در ایران طی 
س��ال های بس��یار با حساسیت 
فوق العاده مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. قبل از شکل گیری دولت 
مدرن، س��ند دخل وخرج دولت 
از س��وی مق��ام مال��ی حکومت 
تهیه و پ��س از تصویب باالترین 
مق��ام حکومت، س��هم هر یک 
از اف��راد و نهاده��ا از منابع دوره 
مالی مشخص و در طول اجرای 
بودجه به آنان پرداخت می ش��د 
و همچنین با تصوی��ب بودجه، 
می��زان تعهداتی که برای عوامل 
بودج��ه  مناب��ع  تأمین کنن��ده 
تعیین شده بود پیگیری و محقق 
می شد. در زمانی که سند بودجه 
تنها به صورت سیاهه ای از اقالم 
منابع و مص��ارف وجوه نقد بود، 
در مراحل تهیه و تنظیم و حتی 
تصوی��ب آن از س��وی باالترین 
حکوم��ت،  تصمیم گی��ر  مق��ام 
محت��وای س��یاهه بودجه تحت 
تأثی��ر و دخالت و نف��وذ گروه ها 
و عوام��ل ذی نفع و ذی نفوذ قرار 
داشت به گونه ای که می توانستند 
اه��داف بودج��ه را به طور کامل 

تغییر دهند. 
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در هم��ان زمان هم بودجه تبلور مالی ش��یوه حکمرانی 
و کم و کیف س��طح توسعه یافتگی جامعه و مهم تر از همه 
سنجش جهت گیری و میزان سرعت کشور در مراحل رشد 

و توسعه بود.
بهبود و توسعه روش ها و استانداردهای مالی و مدیریت 
و ارتق��ای مبانی نظری عل��وم مالیه و سیاس��ت گذاری و 
حکمرانی سیاسی و اجتماعی دولت ها از یک  سو و افزایش 
نقش و س��هم آنها در اقتصاد و لزوم تس��ریع در توس��عه 
فعالیت های جدید و بازارهای کس��ب وکار از س��وی دیگر، 
موجب ش��د تا اسناد بودجه از یک سیاهه یا فهرست اقالم 
منابع و مصارف به محتوایی پیچیده و حقوقی، سیاس��ی و 
اجتماعی تبدیل شود. در حال حاضر اسناد بودجه در ایران 
یکی از اجزای مجموعه مس��تندات و قوانین و متون مالی، 
اقتص��ادی و اجتماعی در نظام جامع برنامه ریزی کش��ور 
است و از طریق اسناد بودجه می توان ارزیابی های متنوع، 
پیچیده و مهمی را از اوضاع و احوال اقتصادی، سیاس��ی و 

اجتماعی و فرهنگی کشور به انجام رساند.
در ابع��اد اقتصاد سیاس��ی، کیفیت نظ��ام بودجه ریزی 
متناسب با س��طح توسعه مردم ساالری اس��ت. با افزایش 
نقش مردم و نهادهای مدنی در اداره جامعه، مراحل تهیه 
و تنظی��م و تصویب و حتی اجرای بودجه هم تکامل یافته 
و نق��ش مردم و آح��اد جامعه در اثرگذاری بر آن بیش��تر 
ش��ده است، لکن علی رغم پیشرفت طبیعی ایجادشده، در 
ایران نظام بودجه ری��زی از ابعاد فنی و تخصصی و قوانین 
و مقررات و فرآیندهای تهیه، تصویب و اجرا به طور واقعی 
تکام��ل پیدا نکرده و در ش��رایط مطلوبی نیس��ت. هنوز و 
علی رغم گذشت نزدیک به یک قرن از اجرای فرآیند تهیه 
و تنظی��م و تصویب بودجه )در مجل��س قانون گذاری( در 
کش��ور، نظام بودجه ریزی دولت دارای نقاط ضعف اساسی 

زیر است:
* فق��دان ارتب��اط منطقی میان س��ند بودجه به عنوان 

برنامه ای با برشی یک ساله با برنامه های توسعه میان مدت 
و بلندمدت: در نظام برنامه ریزی، بودجه در سلس��له مراتب 
اسناد برنامه میان مدت و چشم انداز بلندمدت معنا و مفهوم 
دارد. به عبارت دیگر درحالی که کشور دارای برنامه پنج ساله 
توس��عه اس��ت و این برنامه ها در هر پنج سال قسمتی از 
اهداف مندرج در سند بلندمدت و چشم انداز کشور را باید 
محقق کنند، اس��ناد بودجه هم باید اهداف یک ساله ای را 
محقق کنند که قسمتی از اهداف و برنامه های میان مدت 
پنج ساله اس��ت. اگر نظام برنامه ریزی کارا، کامل و دقیق 
باش��د و درست کار کند، نیازی به تصویب برنامه یک ساله 
یا بودجه در مجلس نیس��ت و هر س��ال قسمت عمده ای 
از وق��ت و نی��روی دولت و نهاد برنامه ری��زی برای تهیه و 
تصویب بودجه مصرف نخواهد شد. در این حالت با تصویب 
برنامه های توسعه که بستری برای اجرای بودجه یک ساله 
هستند، سیاس��ت ها، خط مشی ها و الزامات بودجه )برنامه 
یک س��اله( نیز مشخص خواهد ش��د. به دلیل آنکه به طور 
متعارف هیچ انتظار و اطمینانی از اجرای دقیق برنامه های 
توس��عه در دولت و مجلس وجود ندارد و اسناد بودجه هم 
صرفاً در محدوده های ظرفیت و مجوزهای قانونی ناش��ی 
از تصویب مفاد برنامه های پنج س��اله توسعه تنظیم شده و 
به متغیرهای برنامه ریزی شده در اسناد برنامه های توسعه 
توجهی نمی ش��ود )البته بی ثباتی های مستمر متغیرهای 
اقتص��اد کالن هم در این امر مؤثر اس��ت(، اس��ناد بودجه 
عموماً در راستای اهداف برنامه های میان مدت و به تبع آن 
برنامه بلندمدت کشور تنظیم نمی شود و تهیه و تصویب آن 

در هر سال توسط مراجع ذی ربط ضرورت می یابد.
* کیفیت سند بودجه صرفا به  عنوان سیاهه ای از اقالم 
منابع و مصارف: بودجه ریزی دولتی در ایران به  طور کامل 
به روش سنتی انجام می شود و علی رغم آنکه طی سال های 
گذش��ته اقداماتی برای باالبردن کیفیت آرایش اطالعات 
بودجه انجام ش��ده، ولی محتوای بودجه ریزی توسعه نیافته 

است. هر سال مجموعه وسیعی از جداول و اطالعات مالی 
جمع آوری می ش��ود که در طول س��ال اجرای بودجه تنها 
مفاد احکام و مجوزهای مصوب )تبصره های بودجه( مورد 
استفاده قرار می گیرد. رقابت و تالش های گروه های ذی نفع 
و ذی نف��وذ برای ایجاد ردیف های ج��اری و یا عمرانی در 
اس��ناد بودجه که به گونه ای مقاصد آنها را به منابع بودجه 
متص��ل می کند و در بس��یاری از موارد ب��دون ارتباط و یا 
حتی مغایر با اهداف دولت در س��ال بودجه است، ناشی از 
خصلت اصلی س��ند بودجه س��ال به  صورت یک سیاهه از 
اقالم منابع و مصارف وجوه اس��ت. درج اطالعات غیرمفید 
و حجیم بودن و آرایش نامناسب اطالعات در سند بودجه 
رئی��س دولت های نهم و دهم را بر آن داش��ت تا با انتقاد 
از ش��یوه بودجه ریزی، اصالح نظ��ام بودجه ریزی را در حد 
اص��الح روش تنظیم و تصوی��ب اطالعات کاهش دهد که 
البته همین اصالح نیز تغییرات بسیار وسیع و محتوایی و 
ماهیتی را در آثار اجرای بودجه پدید می آورد؛ موضوعی که 

در دولت سیزدهم هم مورد توجه قرار گرفته است.
 اصالح واقع��ی بودجه، از طریق اصالح حکمرانی دولت 
و نح��وه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی کش��ور 
امکان پذیر است و خواسته مقام های ارشد و مدیریت کالن 
اداره کش��ور درخص��وص اصالح نظ��ام بودجه ریزی بدون 
تحول در روش مدیریت کالن جامعه امکان پذیر نیس��ت. 
بازنگ��ری در مأموریت های دول��ت، نقش بخش خصوصی 
واقع��ی در اقتصاد، اجرای کامل قانون اساس��ی در زمینه 
مدیریت اقتصاد کش��ور عوامل تعیین کننده ای هستند که 
ت��ا تعیین تکلیف نش��وند، نمی توان نظ��ام بودجه ریزی را 
اصالح کرد در حقیقت، بودجه تبلور مالی و اقتصادی نحوه 
حکمرانی اس��ت و هرگونه تالش��ی در این خصوص بدون 
تغییر در ساختار حکمرانی، تنها محدود به اصالح و تغییر 

در حد سرفصل ها و سطوح ظاهری بودجه است.
* دخالت های نامناس��ب قوه قانون گذاری در اس��ناد 

بودجه )به هنگام تصویب(: طبق قانون، بودجه سالیانه )و 
هر برنامه توسعه( توسط مجلس شورای اسالمی بررسی 
و تصویب می ش��ود. علی رغم اختی��ار مجلس در تصویب 
بودج��ه، حدود و ثغور بررس��ی ها و تصوی��ب بودجه در 
مجلس قانون گذاری مش��خص نیست و تفاسیر مختلفی 
از آن می شود که تفسیرهای دولت و نمایندگان مجلس 
با یکدیگر مغایر اس��ت. ب��ه لحاظ فنی نی��ز باید میزان 
دخالت قانون گذار در اس��ناد بودجه و به هنگام تصویب 
آنها نباید نامحدود و باید مش��خص باشد. روش منطقی، 
پیشنهاد اهداف، خط مشی ها و راهبردهای کالن بودجه 
از سوی دولت پیشنهاد و تصویب آنها از سوی قانون گذار 
اس��ت و مجلس نباید در محت��وای برنامه های اجرایی و 
عملیاتی طراحی شده دخالت کند و در مرحله نظارت نیز 
ثمربخش��ی تحقق اهداف از طریق کارایی سیاست های 
اجراشده بودجه باید مورد توجه قانون گذار باشد. در حال 
حاضر اختی��ار تغییر کلی بودجه دولت توس��ط مجلس 
محدود نیست و امکانات فراوانی نمایندگان مجلس برای 
دخالت در محتوای بودجه و اثرگذاری در قالب گروه های 

ذی نفع و ذی نفوذ وجود دارد.
* تبدیل فرآیند تهیه و تصویب بودجه به فرصت اصالح 
قوانین و مقررات و ی��ا تصویب قوانین جدید: طبق مبانی 
نظری، بودجه سند موردتفاهم همه اجزای حکومت برای 
شیوه اقدام یک  ساله و حرکت به سمت تحقق اهداف مورد 
تفاهم یک  ساله همه اجزای حکومت است. فرصت تهیه و 
تقدیم و تصویب بودجه قابل اس��تفاده برای اصالح قوانین 
و ی��ا تصویب قوانین جدید دائمی نیس��ت. در حال حاضر 
نه تنها از اس��ناد بودجه برای تغییر قوانین جاری و یا طرح 
و تصویب قوانین جدید استفاده می شود، بلکه قوانین ناظر 
بر اجرای بودجه نیز در مفادی خارج از اس��ناد بودجه قرار 
گرفته که مراحل اجرایی را با پیچیدگی توأم کرده اس��ت. 
ه��ر الیحه جدید از س��وی دولت و یا ط��رح جدید که از 

س��وی نمایندگان مجلس پیشنهاد ش��ود، در فرآیندهای 
معمول مشمول زمان زیاد و بررسی های بیشتر و دقیق تری 
می ش��ود ولی اگر به صورت یک تبص��ره در زمان تصویب 
بودجه مطرح ش��ود به صورتی سریع و با کیفیتی متفاوت 

بررسی و تصویب می شود.
بودجه مهمترین و شفاف ترین و حتی عریان ترین سند 
تبیین کننده نحوه حکمرانی و تخصیص منابع در جامعه 
اس��ت و با کمبود منابع، حساسیت اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاس��ی آن به مراتب بیشتر می شود. در حال 
حاض��ر بودجه دولت ابزار توزیع رانت هم هس��ت و برای 
نمایندگان مجلس وس��یله ای اس��ت برای نمایش اقتدار 
و نح��وه تالش آنها برای ح��وزه انتخابیه و خصوصا طی 
س��ال های اخی��ر از ماهیت قابل قبول فن��ی و منطقی و 
اصلی خود فاصله بس��یاری گرفته اس��ت. ع��دم کارایی 
مستمر بودجه و تبدیل آن به ابزاری برای تحقق اهدافی 
غیر از اهداف توسعه ای و راه حلی برای تأمین هزینه های 
جاری، باعث شده تا بودجه نویسی و بودجه ریزی دولتی 
ب��ه معضلی س��اختاری و چالش��ی بزرگ بی��ن دولت و 
مجل��س و حکمرانی با مردم تبدیل ش��ود. بی ثباتی های 
مزمن در س��طح اقتصاد کالن و بازارهای کس��ب وکار و 
حضور منحصربه فرد دولت در اقتصاد و فروپاش��ی بخش 
خصوصی واقعی، مجدداً س��ند بودجه را به سطح همان 
س��یاهه ای از اق��الم مناب��ع و مصارف تنزل داده اس��ت، 
درحالی که بودجه یا برنامه یک  س��اله باید عملیاتی ترین 
سند نحوه رسیدن به اهداف برنامه های میان مدت توسعه 
و س��رانجام، در راستای دستیابی به آرمان های درج شده 
در سند چشم انداز و برنامه بلندمدت کشور باشد، در یک 
وضعیت بالتکلیفی در سیاست گذاری، هر سال به گونه ای 
که صرفاً از نظر حس��ابداری در تعادل باشد، تنظیم و با 
تغییرات وس��یع مجلس به تصویب می رسد و در مراحل 

اجرایی هم به صورتی متفاوت اجرا می شود.

س��الخوردگی جمعیت یک��ی از نگرانی ه��ای جدی کش��ورها در قرن 
بیست و یکم اس��ت. افزایش دسترسی افراد به خدمات بهداشتی درمانی 
و سرمایه گذاری دولت ها در زمینه سالمت با توجه به این نگرانی، در آغاز 
در کش��ورهای توسعه یافته تجربه ش��ده است، با این حال، این معضل به 
نگرانی کش��ورهای درحال توسعه در دهه های اخیر هم تبدیل شده است. 
یکی از مسائل مهم در زمینه سالخوردگی جمعیت، اثر آن بر سطح عمومی 
قیمت ها و تورم است. برخی از محققان و صاحبنظران با استناد به نظریه 
مصرف چرخه زندگی بر این باورند که س��الخوردگی جمعیت می تواند از 
طری��ق افزایش هزینه های بهداش��ت و درمان و نیاز ب��ه حمایت دولت از 
سالمندان، افزایش هزینه های مصرفی و کاهش عرضه نیروی کار به افزایش 
تورم بینجامد. در س��وی مقابل اما بعضی دیگر از کارشناس��ان باور دارند 
که افراد س��الخورده، دستمزد کمتری نسبت به نسل های جوان تر دریافت 
می کنن��د و مصرف و تقاضای کمتر آنان س��طح عمومی قیمت ها را متأثر 

می کند. این دسته از محققان می گویند که سالخوردگی جمعیت تقاضای 
کل را کاهش می دهد و همین امر به کاهش تورم می انجامد.

در همی��ن زمینه، پژوهش��گران ایرانی برای ارزیابی ای��ن دیدگاه ها، اثر 
س��الخوردگی جمعیت بر تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
را از سال 2000 تا 2018 بررسی کرده اند. برخالف انتظار اولیه، یافته های 
این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، 
س��الخوردگی جمعیت و افزایش جمعیت 65 س��ال به باال نسبت به کل 
جمعیت، دارای اثر مش��ابه و منفی بر تورم بوده اس��ت. برخالف بسیاری 
از مطالع��ات که در این زمینه اثر مثبت س��الخوردگی جمعیت بر تورم را 
اعالم کرده اند، نتایج این مطالعه ایرانی نشان می دهد در دوره مورد بررسی 
س��الخوردگی جمعیت اثر منفی بر تورم کشورهای مورد مطالعه بر جای 
گذاشته است. همچنین در هر دو گروه از کشورها، نرخ رشد تولید ناخالص 
داخل��ی دارای اثر منفی و نرخ رش��د حجم پ��ول دارای اثر مثبت بر تورم 

بوده اس��ت. رشد مخارج دولت تاثیر معناداری بر تورم کشورهای در حال 
توسعه نداشته است، اما در کشورهای توسعه یافته، این شاخص ها بر تورم 

اثر منفی داشته است.
پژوهش��گران می گویند در کشورهای در حال توسعه، وابستگی مخارج 
دولت به استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه کمتر است. 
در این کشورها افزایش مخارج دولتی از محل درآمدهای مالیاتی یا ارزی 
تامین می شود و همین اثر ضدتورمی دارد. شاخص امید به زندگی هم در 
هر دو گروه از کش��ورها بر تورم اثری منفی و معنادار داشته است. باتوجه 
به یافته های این مطالعه در کش��ورهای در حال توس��عه و توس��عه یافته، 
پژوهشگران می گویند که به احتمال زیاد در ایران هم در سال های 2000 
تا 2018، اثر سالخوردگی جمعیت بر نرخ تورم منفی بوده است. با این حال 
آنها توصیه کرده اند که با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعات بیشتری 
در این زمینه انجام شود. عالقه مندان برای مطالعه بیشتر به مقاله »بررسی 

تجربی اثر پیری جمعیت بر تورم در کش��ورهای منتخب درحال توسعه و 
توس��عه یافته در دوره 2000 تا 2018« مراجعه کنند. این مقاله در نشریه 
مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی در بهار امسال منتشر شده است.

آیا تورم با پیری جمعیت باالتر می رود؟
تاثیر سالخوردگی بر تورم کشورها

اقتصاد سیاسی بودجه

)Color Psychology( آشنایی با روش های کاربرد روانشناسی رنگ

چطور از روانشناسی رنگ در کسب و کار استفاده کنیم؟
دنیای کس��ب و کار و فوتبال ش��اید از زمین تا آس��مان با هم فرق داشته باش��ند، اما دست کم در هر دو تا 
باید تاکتیک های درجه یکی برای بردن بازی داش��ته باش��ید. اگر در این بین بتوانید از تجربیات قبلی تان در 
زمین مسابقه به خوبی استفاده کنیم، دیگر مو الی درز کارتان نمی رود. دقیقا به همین خاطر معموال بهترین 
سرمربی های دنیا خودشان روزی بازیکنان درجه یک بوده اند. چنین ماجرایی در دنیای کسب و کار هم مصداق 
دارد. اگر ش��ما دوس��ت دارید یک برند درجه یک با انبوهی از مشتریان وفادار داشته باشید، نباید دل تان را به 
توصیه های بی سر و ته یک عده به اصطالح مشاور کسب و کار خوش کنید. در عوض استفاده از تجربه تان در 
بازار و جست وجو برای بهترین تاکتیک های دنیا می تواند شما را با یک آسانسور سریع السیر به باالترین درجه 
کارآفرینی برساند.  اگر از مخاطب های پر و پاقرص روزنامه فرصت امروز باشید، خیلی خوب می دانید ما قبال...



فرصت امروز: در ش��رایطی که سهامداران بورس در روزهای گذشته به 
افزایش نرخ بهره بین بانکی اعتراض کرده اند؛ مس��ئوالن بانک مرکزی در 
تالش��ند با این ابزار، رش��د تورم و نقدینگی را کنترل کنند. کارشناس��ان 
معتقدند اصالح نرخ بهره بانکی یکی از اقدامات ضروری برای کنترل عرضه 
و تقاضا پول است؛ چراکه در غیر این صورت سرانجام بانک هایی که مشکل 
ترازنامه ای دارند را به این مس��یر سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه 
هزینه کنند و سپس در صف دریافت کنندگان پول ارزان قیمت قرار بگیرند. 
لذا برای کنترل نقدینگی و حمایت از قشر متوسط جامعه و جلوگیری از 
ورود به نرخ تورم باالتر راهی جز اصالح نرخ بهره وجود ندارد. غلبه بر تورم 
و جلوگیری از جهش ارزی همچنین مس��تلزم اص��الح نظام بانکی، نظام 
بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام یارانه ای و نظام تجاری کشور است؛ چراکه 
مشکالت موجود در این بخش ها همواره بسترساز ناترازی در اقتصاد بوده 
و هست. ناترازی بانکی و بودجه  ای مولود خلق نقدینگی در بانک هاست و 
با شعله ور شدن آن تورم را دامن می  زند. بنابراین در شرایط کنونی دولت 
باید بر کنترل تورم متمرکز شود ناترازی بانک ها را ساماندهی کند و اصالح 
ساختار بانکی در اولویت قرار گیرد. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم باالی فعلی هس��تند که کنترل آنها، 
کاه��ش تورم در ماه های آینده را تضمین می کند. در همین رابطه به طور 
خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه های اخیر از جمله نشانه های 
توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه های آینده است. کاهش سرعت 
رشد پایه پولی از ۹.2 درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به 6 درصد 
در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از مسیر صحیح دولت 

در کنترل تورم است.
روبل مصرف دالر را کاهش می دهد؟

به گفته کارشناس��ان، در ش��رایط تحریم های اقتصادی به ازای هر یک 
درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم 35 صدم درصد افزایش می  یابد و این بدان 
مفهوم است که در شرایط تورمی باال باید در کوتاه مدت مراقبت از نرخ ارز 
در اولویت نخس��ت سیاست گذار باشد، چراکه اثر مخربی در تورم دارد، بر 
این اساس تالش سیاست گذار بر این است که در چارچوب سیاست گذاری 
پولی زمین��ه را برای جایگزینی لنگرگاه نرخ ارز ب��ا دیگر لنگرگاه ها برای 
کاه��ش نرخ تورم فراهم کند. در همین راس��تا کاهش وابس��تگی به دالر 

در تعامالت بین  المللی و کاس��تن از اثر رش��د قیمت دالر بر تورم از دیگر 
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تکانه های تورمی ناش��ی از رشد قیمت 
دالر بود و جایگزینی ارزهای ملی در تعامالت اقتصادی با طرف های تجاری 
را در دس��تور کار خود قرار داد؛ در نخستین گام بستر مناسب برای انجام 
معامالت تجاری میان ایران و روس��یه با ارزهای ملی فراهم شده و دالر به 

تدریج از عرصه مبادالت اقتصادی دو کشور حذف می شود.
بانک مرکزی در همین راستا اخیرا از نماد معامالتی جفت ارزی ریال – 
روبل رونمایی کرد مسیری که ماحصل آن کاسته شدن از سهم دالر و یورو 
در س��بد ارزی کشور است برخی کارشناسان این رقم را تنها در تعامالت 
اقتصادی ایران و روسیه دست کم 3 میلیارد دالر تخمین می  زنند. رئیس 
کل بانک مرکزی در همین زمینه گفته اس��ت: »هم اکنون حجم مراودات 
ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دالر است که استفاده از پول ملی دو کشور 
در این مبادالت تفاهم نامه های مورد نیاز مبادله ش��ده است و این رویکرد 
تنها محدود به روسیه نخواهد بود و مذاکرات برای استفاده از ارزهای ملی 

با دیگر کشورها از جمله هند و چین نیز در دستور کار قرار دارد.«
در این میان، برخی از کارشناس��ان اعتق��اد دارند که روبل مصرف دالر 
را کاهش خواهد داد. کامران س��لطانی زاده، دبیرکل کانون صرافان کشور 
می گوید: تبادالت روبلی ایران و روس��یه، در آغاز به کار خود اس��ت و کار 
در ابتدا هرچند با ش��دت پیش نمی رود و انتقال تقاضای مردم از س��مت 
دالر ب��ه روبل زمانبر خواهد ب��ود، اما به طور قطع با افزایش خدمات روبل 
در ایران، برای مردم و مس��افران جذابیت ایجاد خواهد شد و پیش بینی ام 
به عنوان یک مصرف کننده این اس��ت که به صورت پلکانی شاهد افزایش 
تقاضا برای روبل در کشورمان خواهیم بود. به گفته وی، روبل در کشورهای 
حاشیه خزر و کشورهای مشترک المنافع، ارز رایج است و با توجه به حجم 
تبادالت مالی ایران با این کشورها، روبل ارز مهمی محسوب می شود و این 
موضوع بیش��تر مربوط به بحث حواله جات است اما با توجه به تحریم های 
سیستم بانکی، اس��کناس آن می تواند بازار مصرف دالر را کاهش دهد به 
جهت اینکه هم فعاالن اقتصادی و تجار و هم مسافران در حوزه کشورهای 

مشترک المنافع می توانند از روبل استفاده کنند.
دارنده روبل، ضرر و زیان می بیند

اما در مقابل، برخی دیگر از کارشناس��ان نگاه متفاوتی دارند. علی اصغر 

س��میعی، رئیس اسبق کانون صرافان در این باره می گوید: همواره گفته ام 
خود بازار متش��کل ارزی، بازاری س��اختگی و غیرواقعی و رانتی محسوب 
می ش��ود. به وجود آمدن بازار متش��کل ارزی، امری غیرالزم و به نظر من 
غیرمفی��د بوده، که حتی باعث ایج��اد یک نوع رانت جدید هم در بازار ارز 
ش��ده است. وقتی شما بازاری ایجاد می کنید که عده ای خاص حق خرید 
و فروش در آن را دارند و از آنها بابت عضویت در آن بازار مبالغی را تحت 
عناوین مختلف دریافت می کنید، بالطبع قیمت در آن بازار می باید با بازار 
آزاد تفاوت داش��ته باش��د تا برای اعضای آن بازار جاذبه ایجاد کند و آنها 
حاضر باشند به خاطر استفاده از آن تفاوت قیمت، شرایط ویژه و دادن حق 

عضویت و ... را قبول کنند.
رئیس اس��بق کانون صرافان متذکر می ش��ود: طبیعی اس��ت که این 
تف��اوت قیمت، ایجاد یک ن��وع رانت می کند که در نهایت از جیب همه 
ملت پرداخت می ش��ود، چون ارزی که با فروش نفت تهیه شده، متعلق 
به همه اعضای جامعه 80 میلیون نفری ایران اس��ت و ش��اید روا نباشد 
که با قیمتی غیرواقعی به فروش رود، حتی اگر با انگیزه ای خیرخواهانه 
باش��د. حتی راجع به دالر و یورو و ارزهای معتبری هم که در آن بازار 
مورد معامله قرار می گیرند، قیمت های واقعی داده نمی شود، تا چه رسد 
به پول ضعیف و تک بعدی و مهجوری به اسم روبل که خودش در حال 
حاض��ر تحت تحریم های خردکنن��ده غربی ها قرار دارد و از طرف دیگر، 
نرخ بهره بانکی برای روبل روس��یه باالی 20 درصد برآورد می ش��ود. از 
س��وی دیگر به جز در خود روس��یه، در جاهای دیگر دنیا محل چندانی 
از اعتبار ندارد. در واقع نگهداری کننده روبل، دائما در حال زیان خواهد 
بود، مثل کس��ی که در تابستان داغ، بخواهد تجارت یخ بکند. به عالوه 
اینک��ه خروج روبل از روس��یه ه��م نیاز به مجوزهای خ��اص از مقامات 

اقتصادی روسیه دارد.
س��میعی در پایان تاکید می کند: اقتصاد دس��توری، مصنوعی و رانتی، 
باعث فساد و فروریختگی اساس اقتصادی کشور و باعث گسترش بیکاری، 
تورم های باال و در نتیجه فقر فراگیر و باالرفتن شاخص فالکت خواهد بود. 
اقتص��اد تنها در صورت آزاد و رقابت��ی بودن و با قیمت های واقعی و واحد 
است که می تواند در خدمت به بشریت قرار بگیرد و باعث شکوفایی هایی 

در وضعیت معیشتی مردم واقع شود.

مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

2 برنامه ضدتورمی بانک مرکزی

مرکز آمار، گزارش ش��اخص و متوس��ط قیمت آپارتمان های مسکونی 
مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران در تیرماه 1401 را منتش��ر کرد که 
براساس آن، اختالف بیشترین و کمترین قیمت آپارتمان در مناطق تهران 
به حدود 62 میلیون تومان در هر متر رس��ید. ب��ه گفته مرکز آمار ایران، 
 ش��اخص قیمت آپارتمان های تهران در تیرماه سال جاری به عدد 151.۹ 
رس��یده که نس��بت به ماه قبل)خرداد( 8.3 درصد افزایش داش��ته است؛ 
بنابراین تورم ماهانه آپارتمان با افزایش 1.2درصدی در این ماه به 8.درصد 
رس��یده است. همچنین آپارتمان های تهران به طور متوسط 45.2 درصد 
نسبت به تیرماه پارسال گران شده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه 
در این بخش ۹.۷ درصد افزایش دارد. تورم ساالنه امالک مسکونی استان 

تهران با نرخ تورم 2۷.1 درصد نشان از افزایش 0.۷ درصدی دارد.
متوس��ط قیم��ت آپارتمان ه��ای مس��کونی ف��روش رفت��ه در مناطق 
بیس��ت ودوگانه تهران به حدود 44 میلیون و 850 هزار تومان رسید و در 
بین مناطق تهران، منطقه 1 با متوس��ط قیمت 84 میلیون و 522  هزار 
تومان بیش��ترین و منطقه 1۷ با متوس��ط قیمت 22 میلیون و 8۹0 هزار 
توم��ان، کمترین قیمت را به خود اختصاص دادند. بر این اس��اس فاصله 
قیمت هر متر آپارتمان در گران ترین و ارزان ترین منطقه تهران 61 میلیون 

و 630 هزار تومان است.
در همین حال، آخرین خبرها از نهضت ملی مس��کن نشان می دهد که 
بانک ها کم کم دارند پای کار می آیند. افتتاح حساب 566 هزار نفر در طرح 
نهضت ملی مس��کن و رس��یدن 430 هزار واحد به مرحله  فونداسیون از 
پیشرفت نسبی پروژه ها حکایت دارد؛ در این خصوص وزیر راه و شهرسازی 
تاکی��د دارد که پروژه ها در مراحل اولیه با تس��هیالت بانکی پیش برود تا 
متقاضیان نس��بت به روند اجرای کارها خوشبین شوند. برخی بانک ها نیز 
که به جز بانک مس��کن تاکنون عملکرد آماری در این پروژه ارائه نداده اند 

اعالم کرده اند در حال تحقق تکالیف خود در این زمینه هستند.
به گزارش ایسنا، حدود 3.6 میلیون نفر از 5.5 میلیون نفری که در طرح 
نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند تایید شده اند و تاکنون بیش از 566 
ه��زار متقاضی در این پروژه افتتاح حس��اب کرده اند. بنا به گفته محمود 
ش��ایان، مدیرعامل بانک مس��کن میزان واریز وجوه متقاضیان به حساب 
بانک معادل 1۹ هزار و 800 میلیارد تومان بوده که از این رقم 10 هزار و 
300 میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است. مابقی نزد بانک 

است تا بنا به درخواست دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت شود.
همچنین از محل تس��هیالت تاکنون 12 هزار و ۹00 میلیارد تومان به 
حساب س��ازندگان واریز شده است. شایان، مدیرعامل بانک مسکن جمع 
واریزی به حساب سازندگان از محل آورده و تسهیالت را 23 هزار و 200 
میلی��ارد تومان عنوان کرد. تعداد 312 هزار و 515 واحد برای اخذ وام به 
بانک معرفی شده که تاکنون با 114 هزار و ۹۷ واحد قرارداد امضا کرده اند. 

مبلغ تسهیالت منعقدشده 38 هزار و 600 میلیارد تومان است.
درخصوص آخرین وضعیت پروژه نیز تا روز 14 تیرماه امسال یک میلیون 
و 383 هزار واحد تعریف شده که از این تعداد برای 621 هزار واحد پروانه 
ساختمانی صادر شده، 430 هزار به مرحله  فونداسیون رسیده، سقف 201 
هزار واحد زده شده، 140 هزار واحد به مرحله  سفت کاری و حدود 63 هزار 
واحد به نازک کاری رسیده است. گفته می شود در آینده نزدیک واحدهایی 

که به نازک کاری رسیده اند در نقاط مختلف کشور افتتاح خواهند شد.
با توجه به آمار افتتاح حس��اب می توان نتیجه گیری کرد که روند واریز 
آورده توس��ط متقاضیان چندان مطلوب نیس��ت. طبق آم��ار 22 تیرماه 
1401 تع��داد 55۹ هزار نفر در بانک افتتاح حس��اب کرده بودند که این 
رقم هم اکنون به 566 هزار و ۷88 نفر رسیده است. مسئوالن بارها تاکید 
کرده ان��د که متقاضیان، آورده خود را به موقع واریز کنند تا پروژه ها دچار 

توقف نشوند.
از اتفاق��ات مثبت روزهای اخیر، ورود دو بانک به جز بانک مس��کن به 
فرآیند پرداخت تسهیالت مسکن است. با وجود آنکه 26 بانک در پرداخت 
تسهیالت مس��کن تعهد دارند، تاکنون فقط بانک مسکن به وظایف خود 
عمل کرده بود. در روزهای اخیر دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات، 
س��هم تسهیالت خود را به بانک مس��کن برای پرداخت وام واگذار کردند. 
در واقع منابع را تامین کرده اما وظیفه پرداخت را به عهده بانک مس��کن 

گذاشته اند. 
سه چالش مهم طرح نهضت ملی مسکن، عدم واریز به موقع آورده توسط 
متقاضیان، پای کار نیامدن برخی بانک ها در پرداخت وام و تورم نهاده های 
ساختمانی است. بانک ها معموال ترجیح می دهند به جای پرداخت وام های 
به بخش مسکن، تسهیالت کوتاه مدت بپردازند که عمدتا به بخش خدمات 
پرداخت می شود. همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی می تواند نرخ 
تمام ش��ده واحده را باال ببرد. براس��اس اعالم مرکز آمار در زمستان سال 
گذش��ته میانگین تورم نقطه به نقطه مصالح س��اختمانی 55 درصد بوده 
که می تواند چالش��ی برای پروژه نهضت ملی مس��کن باش��د. البته دولت 
طرح هایی مثل پرداخت اعتباری مصالح را در دستور کار خود قرار داده اما 
به گفته  بعضی سازندگان، هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. با این 
حال رسیدن 430 هزار واحد به مرحله  فونداسیون، حکایت از امیدوارشدن 
به طرح مذکور دارد. آخرین قیمتی که برای واحدهای نهضت ملی مسکن 
اعالم شده متری 4میلیون و ۷50 هزار تومان است که هر سه ماه یک بار 

تعدیل خواهد شد.
رستم قاس��می، وزیر راه و شهرسازی به مجموعه های تحت مسئولیت 
خود دستور داده فعال پروژه ها را با تسهیالت بانکی پیش ببرند تا متقاضیان 

نسبت به طرح نهضت ملی مسکن امیدوار و خوشبین شوند.

طبق گزارش مرکز آمار
قیمت مسکن تهران به مرز 4۵ میلیون تومان رسید

دریچه

براساس آمار بانک مرکزی در تیرماه
 قیمت هر متر خانه در تهران

به 41 میلیون رسید
در تیرماه امس��ال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران، 41 میلیون و ۷00 هزار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل 
و مدت مش��ابه س��ال قبل به ترتی��ب 5.8 و 38.8 درصد افزایش 

یافته است.
گزارش تحوالت بازار مس��کن در ش��هر تهران که از سوی بانک 
مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در تیرماه متوسط قیمت 
خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران 41 میلیون و ۷00 هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
5.8 و 38.8 درص��د افزای��ش دارد. عالوه بر ای��ن، تعداد معامالت 
انجام شده در این ماه حدود 10.3 هزار فقره بود که نسبت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه در س��ال 1400 به ترتیب 25.8 درصد کاهش 
و 103 درص��د افزایش را نش��ان می دهد و بررس��ی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا 
حاکی از آن اس��ت که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 30.1 

درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
این در حالی اس��ت که در میان مناطق بیس��ت ودو گانه ش��هر 
تهران، بیش��ترین قیمت ه��ر متر خانه 83 میلی��ون و ۷50 هزار 
توم��ان در منطقه یک و کمترین آن ب��ا 20 میلیون و ۷80 هزار 
تومان در منطقه 18 بوده اس��ت که هر یک از آنها با افزایش 35 
درص��دی در منطقه یک و 54.6 درص��دی در منطقه 18 مواجه 

شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده برحسب 
قیمت یک مترمربع بنا در تیرماه امسال نیز حاکی از آن است که 
واحدهای مس��کونی در دامنه قیمتی 25 تا 30 میلیون تومان به 
ازای هر مترمربع بنا با س��هم 12.8 درصد بیشترین سهم از تعداد 
معامالت ش��هر تهران را به خود اختص��اص دادند و دامنه قیمتی 
30 تا 35 و 20 تا 25 میلیون تومان با 12.3 و 10.۷ درصد سهم 

در رتبه بعدی قرار دارد.   
از س��وی دیگر، در تیرماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مس��کونی معامله شده براس��اس ارزش هر واحد نشان دهنده آن 
اس��ت که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان با اختصاص س��هم 15.3 درصد بیش��ترین 
سهم از معامالت انجام شده را داشته اند. همچنین توزیع معامالت 
انجام شده مسکن براس��اس مناطق شهری در تهران حاکی از آن 
اس��ت که منطقه 5 با 14.6 درصد از کل معامالت، بیشترین سهم 
معامالت ش��هر ته��ران را به خود اختصاص داده اس��ت. عالوه بر 
این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق ش��هری در تیرماه امسال نشان دهنده رشدی معادل 4۷.4 

و 52.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

تولید خودرو پس از یک ماه رشد دچار کاهش شد
نوسان در تولید خودرو

تازه ترین اطالعات از میزان تولید خودرو در تیرماه امسال نشان 
می ده��د با وجود یک دور رش��د تولید خ��ودرو در خردادماه، در 
تیرماه بار دیگر تیراژ تولید خودرو با کاهش مواجه ش��ده اس��ت. 
آمار ها نش��ان می دهد سه ش��رکت ایران خودرو، س��ایپا و پارس 
خ��ودرو در تیرماه 1401 جمعا 85 هزار خودرو تولید کرده اند که 
این میزان در مقایس��ه با خردادماه 1۹هزار دستگاه، یعنی معادل 
18درصد کاهش نشان می  دهد. این افت تیراژ تولید در تیرماه در 
حالی اتفاق افتاد که در خردادماه امسال شرکت های خودرو سازی  
با تولید 104هزار دس��تگاه خودرو رکورد تازه ای را در تولید ثبت 

کرده بودند.
طبق هدف گذاری وزارت صنعت، ش��رکت های خودرو س��از باید 
در س��ال  جاری 1.5میلیون دس��تگاه خودرو تولید کنند تا سطح 
عرضه و تقاضا یکسان و قرعه کشی حذف شود؛ یعنی شرکت های 
خودرو سازی  باید ماهانه 125هزار دستگاه خودرو تولید کنند. در 
چنین ش��رایطی کاهش تیراژ تولید در تیرماه تردید ها را نسبت به 
تحقق اهداف وزارت صنعت افزایش داده است؛ چراکه سطح تولید 
فروردین و اردیبهش��ت ماه هم به  ترتیب 45 و ۷۷هزار دس��تگاه 
بود. ضمن اینکه نگاهی به روند تولید خودرو در چهار ماه نخست 
امسال  نشان می دهد روند تولید خودرو همچون سال های گذشته 
از ی��ک روند باثبات پیروی نمی کند؛ به  طوری که در برخی ماه ها 
تی��راژ تولید افزایش می یاب��د و در ماه بعد این می��زان با کاهش 
مواجه می شود. نگاه دقیق تر به ارقام تولید در تیرماه امسال نشان 
می دهد که ش��رکت ایران خودرو با بیش��ترین میزان افت مواجه 
بوده و حجم تولیدت این شرکت در تیرماه امسال 12هزار دستگاه 
معادل 21درصد افت کرده اس��ت. تولیدات ش��رکت سایپا نیز در 
همین ماه 5هزار و  81۹دستگاه معادل 1۷.5 درصد کاهش یافته 
است. کمترین میزان افت، به پارس خودرو مربوط بوده که با افت 
۹.5درصدی تولید مواجه شده است. همگام با کاهش سطح تولید، 
میزان فروش نیز با افت 13درصدی مواجه ش��ده. طبق داده های 
موجود میزان فروش خودرو در شرکت های خودروساز، در تیرماه 

امسال 14هزار و2۹۷ دستگاه کمتر از خردادماه بوده است.
در این بین و با وجود کاهش تولید مس��ئوالن س��ازمان بورس به 
دنبال آن هس��تند که برای تعادل در بازار، عرضه خودرو در بورس 
کاال را دوب��اره با موافقت وزارت صمت از س��ر بگیرند. پیش از این 
مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس  کاال به توقف عرضه 
در خردادماه منجر ش��د، اما حاال آنطور که رئیس س��ازمان بورس 
می گوی��د با وجود اختالف هایی که در مورد میزان عرضه خودرو در 
بورس  کاال وجود دارد، رایزنی ها با وزارت صمت در حال انجام است 
و به محض رفع مش��کل، عرضه خودرو در بورس کاال از س��ر گرفته 
خواهد شد. مجید عش��قی، رئیس سازمان بورس در این  باره گفته 
اس��ت: »وزارت صنعت میزانی را ب��رای عرضه خودرو در بورس کاال 
در نظر گرفته اس��ت که نسبت به آن معترض بودیم و اعالم کردیم 
می��زان عرضه باید بیش از رقم در نظر گرفته ش��ده از س��وی این 
وزارتخانه باش��د. وزارت صنعت ش��رایطی را برای عرضه خودرو در 

بورس در نظر دارد که سازمان بورس با آن مخالف است.«
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تورم افسارگسیخته در بزرگترین اقتصاد دنیا منجر به افزایش دوباره نرخ 
بهره شد؛ اقدامی که بازارهای مالی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
به گزارش خبرآنالین، بانک مرکزی ایاالت متحده یک افزایش غیرمعمول 
بزرگ دیگر نرخ بهره را در حالی اعالم کرد که در تالش برای مهار افزایش 
قیمت ها در بزرگترین اقتصاد جهان اس��ت. فدرال رزرو اعالم کرد که نرخ 
بهره خود را 0.۷5 درصد افزایش می دهد و محدوده 2.25 تا 2.5 درصد را 
هدف قرار می دهد. این بانک از ماه مارس هزینه های استقراض را افزایش 
داده است تا بتواند اقتصاد را منقبض کند و تورم قیمت ها را کاهش دهد. 
اما نگرانی ه��ا در این خصوص که این اقدامات آمریکا را وارد رکود خواهد 
کرد نیز شدت گرفته است. گزارش های اخیر کاهش اعتماد مصرف کننده، 
کندی معامالت در بازار مسکن، افزایش مطالبات بیکاری و اولین انقباض 
در فعالیت های تجاری از سال 2020 را نشان می دهد. بسیاری انتظار دارند 
که ارقام رسمی این هفته نشان دهد که اقتصاد ایاالت متحده برای دومین 

سه ماهه متوالی کوچک شده است.
صعود نرخ بهره و سقوط قیمت طال

افزای��ش نرخ بهره چگونه با تورم مبارزه می کند؟ در پاس��خ باید گفت، 
نرخ های بهره باالتر با افزایش هزینه اس��تقراض و تشویق مردم و کسب و 
کارها به استقراض کمتر به کاهش حجم پول در گردش و در دست مردم 
کمک می کند و از طرف��ی تقاضا مصرف کننده را کنترل می کند و مانعی 
در برابر رشد افسارگسیخته قیمت ها است با این وجود احتمال وقوع رکود 
اقتص��ادی را باال می برد. اما افزایش نرخ بهره تنها به ایاالت متحده آمریکا 
محدود نمی شود و کشورها در برابر تورم افسارگسیخته سیاست مشابهی را 
اتخ��اذ کرده اند؛ در اوایل ماه جاری، بانک مرکزی اروپا افزایش غیرمنتظره 
نرخ بهره را اعالم کرد که برای اولین بار در 11 س��ال گذش��ته بود. بانک 
انگلستان از دسامبر نرخ بهره را افزایش داده است و ده ها کشور دیگر نیز 

اقدامات مشابهی را انجام داده اند.
بس��یاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار بر این باورند که از آنجایی 
که افزایش نرخ بهره، اوراق قرضه و سایر سرمایه گذاری های با درآمد ثابت 
را جذابتر می کند، پول به س��مت س��رمایه گذاری های با بازده باالتر مانند 
اوراق قرض��ه م��ی رود و از بازار طال خارج می ش��ود؛ بنابراین هنگامی که 
ف��درال رزرو نرخ بهره معیار خود را افزای��ش می دهد، ضعف در طال را به 
دنبال خواهد داش��ت. با این حال ش��واهد کمی وجود دارد که نشان دهد 
همبستگی طال و نرخ بهره فدرال رزرو مطلق است؛ رابطه بین قیمت طال 
و ن��رخ بهره نامطمئن و ناپایدار اس��ت، زیرا طال در بازارهای جهانی تحت 
تأثیر نیروهای بسیار فراتر از دسترس فدرال رزرو معامله می شود. بررسی 
قیمت ها در بازار جهانی طال حاکی از آن اس��ت که ارزش این فلز گران بها 
از زمانی که فدرال رزرو در س��ال 2021 برای اولین بار از سال 2018 نرخ 
بهره را باال برد، کاهش پیدا کرده و از هزار و 850 دالر به هزار و ۷65 دالر 

و 32 سنت رسیده است.
بازار رمزارز به کدام سو می رود؟

در حال��ی ک��ه داده های تاریخی به وضوح نش��ان نمی ده��د که بازارها 
در آینده چه واکنش��ی نش��ان خواهن��د داد، به ویژه در ب��ازار بی ثبات و 
غیرقابل پیش بینی کریپتو، کارشناس��ان تا حد زیادی موافق هس��تند که 
سرمایه گذاران باید منتظر نوسانات جدید در این هفته پس از اعالم افزایش 
نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو باشند. احساسات در بازار کریپتو برای شروع 
هفته کمی نزولی به نظر می رسید، اگرچه قیمت کریپتو بالفاصله پس از 
اع��الم افزایش نرخ بهره افزایش یافت؛ بیت کوین از بعدازظهر پنجش��نبه 
باالی 23000 دالر و اتریوم باالی 1۷00 دالر معامله شد که هر دو بیش 
از 10 درصد گران ش��دند و روند صعودی را تا روز گذش��ته ادامه دادند به 
طوری که بیت کوین در حال حاضر به قیمت 24 هزار و 84 دالر رسیده 

است و اتریوم نیز به قیمت هزار و ۷24 دالر رسیده است.
ب��ا ای��ن حال افزایش ن��رخ بهره برای ب��ازار رمزارز مثب��ت نخواهد بود؛ 
دارایی های پرریسکی مانند سهام و کریپتو از ابتدای سال 2022 به شدت 
ب��ا یکدیگر مرتبط بوده اند. هر دوی آنها به طور هماهنگ حرکت می کنند 
زیرا سرمایه گذاران در واکنش به افزایش نرخ های بهره، تورم فزاینده و رکود 
بالقوه در این بازارها به طور مش��ابه رفتار می کنند. اگر بازار سهام به دلیل 
افزایش نرخ بهره در این هفته کاهش یابد، احتماالً بازار کریپتو نیز سقوط 
خواه��د کرد و بالعکس. افزایش نرخ بهره ف��درال رزرو در ماه ژوئن یکی از 
بسیار عواملی بود که به ویژه بازار ارزهای دیجیتال را تکان داد، بازاری که 
در حال حاضر در حالت »زمستان کریپتو« قرار دارد و ارزهای دیجیتال در 
کف قیمتی خود هستند. بیت کوین و اتریوم از زمان اوج روند صعودی سال 

گذشته بیش از ۷0 درصد سقوط کردند. در هر صورت، این یادآوری برای 
سرمایه گذاران اس��ت که دارایی های کریپتو با ریسک و نوسانات بیشتری 
همراه هس��تند، به خصوص در زمان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی. با 
توجه به س��ابقه نوسانات کریپتو، قیمت ها به همان اندازه احتمال دارد که 
به روند صعودی خود ادامه دهند و یا کاهش پیدا کنند و پیش بینی قطعی 

اینکه آنها در کجا قرار خواهند گرفت، بسیار دشوار است.
سمت و سوی حرکتی بازار سهام

در بازار س��هام، نرخ ه��ای باالتر می تواند س��رمایه گذاران را برای فروش 
دارایی ها و کس��ب س��ود تش��ویق کند، به ویژه در زمان هایی مانند اکنون 
که برای س��الیان متوالی بازدهی س��هام دو رقمی بوده اس��ت؛ تصمیمات 
س��رمایه گذاران مانند این می تواند قیمت س��هام را کاهش دهد. عالوه بر 
ای��ن، اگر نرخ بهره به اندازه کافی ب��اال رود، دیگر ابزارهای پس انداز مانند 
حساب های پس انداز با بازده باال یا گواهی سپرده ممکن است برای برخی 

از سرمایه گذاران محافظه کار جذاب تر به نظر برسند.

افزایش نرخ بهره چه پیامی برای بازارهای مالی دارد؟

تکانه ضدتورمی به بازارها
حملونقلریلی

با فروش رمزارزها توسط سرمایه گذاران خرد
بازار ارزهای دیجیتال می ریزد

بررسی ها نشان می دهد در زمان ریزش بازار، بیشتر ارزهای دیجیتال 
توس��ط س��رمایه گذاران خرد به فروش رفته است. یک شرکت هوش 
تج��اری به نام Civic Science در ای��االت متحده آمریکا از هزاران 
سرمایه گذاران در عرضه ارزهای دیجیتال در این باره نظرسنجی کرده 
اس��ت. 26 درصد از پاس��خگویان گفته اند بخش عم��ده ای از ارزهای 
دیجیت��ال خود را فروخته اند، درحال��ی که 20 درصد از فروش بخش 
کمی از دارایی های دیجیتال خود خبر داده اند. این نظرس��نجی نشان 
می دهد 65 درصد از دارن��دگان ارزهای دیجیتال که در زمان ریزش 
بازار ارزهای خود را فروخته اند، از گروه های کم درآمد جامعه به شمار 

می روند.
نوس��ان قیمت از دالیل عمده ف��روش ارزهای دیجیتال یا عدم 
سرمایه گذاری در این بازار است. با این حال، دالیل دیگر از جمله 
غیرقانونی بودن معامله و ذخیره بیت کوین در بسیاری از کشورها 
و عدم آگاهی درباره چگونگی خرید ارزهای دیجیتال در این بین 
نقش آفرینی می کند. در این پیمایش، 30 درصد از پاس��خگویان 
به غیرقانونی بودن بیت کوین به عنوان دلیل عدم سرمایه گذاری 
در این بازار اش��اره کرده اند درحالی که 23 درصد، نوسان قیمت 
را عامل ع��دم تمایل به این بازار می دانن��د. همچنین 10 درصد 
از پاس��خگویان می گویند توانایی مالی ورود به این اکوسیستم را 
ندارند و 5 درصد اعالم کرده اند نمی دانند چطور باید ارز دیجیتال 

بخرند.
قیمت بی��ت کوین با بازده��ی مثبت ۷.۷ درص��دی در یک هفته 
گذش��ته به 23 هزار و ۷45 دالر رسیده اس��ت. قیمت پرچمدار بازار 
ارزهای دیجیتال در 24 س��اعت گذشته 0.1- درصد و در یک ساعت 
گذش��ته 0.3- درصد افت کرده است. در بازار دیگر ارزهای مجازی از 
جمل��ه اتریوم، بی ان بی، ایکس آر پی، کاردانو و س��والنا هم بازدهی 
مثبت یک هفته ای ثبت شده است. هرچند بیت کوین از نوامبر سال 
گذش��ته میالدی تا امروز بیش از 65 درص��د کاهش یافته اما در ماه 
جوالی س��ال جاری میالدی، 1۹ درصد رش��د کرده است. همچنین 
قیم��ت اتریوم هم در یک ماه اخیر بی��ش از 30 درصد افزایش یافته 

است.
قیمت اتریوم با بازدهی مثبت۹.1 درصدی در یک هفته گذش��ته، 
به یک هزار و 6۹4 دالر رس��ید. همچنین قیمت بی ان بی، با بازدهی 
مثبت 13 درصدی در یک هفته اخیر، 2۹3 دالر است. قیمت کاردانو 
با رش��د 2.6 درص��دی در یک هفته گذش��ته و 2.8 درصدی در 24 
س��اعت گذشته به 53 سنت رسیده است. همچنین قیمت سوالنا در 
هفت روز اخیر ۹.5 درصد رشد کرد و این ارز در 24 ساعت گذشته با 

نرخ 44.2 دالر معامله شده است.
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آشنایی با مفهوم نرخ بهره بین بانکی
چرا نرخ بهره ریپو مهم است؟

ن��رخ بهره بین بانکی در ایران معادل نرخ repo در دنیا اس��ت. 
ب��ه طور خالصه نرخ repo هزینه اس��تقراض یک ش��به پول بین 
نهادهای پولی و مالی اس��ت که در سراس��ر دنیا با سیستم نرخ ارز 
شناور، به عنوان یکی از متغیرهای موثر در نرخ بهره واقعی اقتصاد 
ش��ناخته می ش��ود و از این نظر حائز اهمیت است. در این گزارش 
ابت��دا به تعری��ف repo و اهمیت آن خواهیم پرداخت س��پس با 
نگاه��ی به بازار ایران، تاثیر این نرخ را بر بورس مورد بررس��ی قرار 

می دهیم.
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، در دنیا به طور 
کل��ی، قرارداد بازخری��د )ریپو( نوعی اس��تقراض کوتاه مدت برای 
معامله گران اوراق بهادار دولتی اس��ت. در مورد ریپو، یک فروشنده 
اوراق به��ادار دولت��ی را معموالً به صورت کوتاه مدت یک ش��به تا 
ح��دود دو هفته به س��رمایه گذاران می فروش��د و روز بعد آنها را با 
قیمت کمی باالتر بازخرید می کن��د. آن تفاوت کوچک در قیمت، 
ن��رخ بهره ضمنی یک ش��به یا همان نرخ بهره repo اس��ت. ریپو 
معموال برای افزایش س��رمایه کوتا ه مدت اس��تفاده می ش��ود. ریپو 

همچنین ابزار رایج عملیات بازار باز بانک مرکزی هستند.
ن��رخ بهره بین بانک��ی در ایران تا حد زیادی به ن��رخ بهره ریپو 
نزدیک اس��ت و می توان با اغماض این دو مفهوم را معادل یکدیگر 
قرار داد. برای طرفی که اوراق بهادار را می فروشد و با خرید مجدد 
آن در آین��ده موافقت می کن��د، یک قرارداد بازخری��د )repo( و 
برای آن س��وی معامله، خری��د اوراق به��ادار و توافق برای فروش 
در آینده، یک قرارداد بازخرید معکوس )reverse repo( اس��ت. 
در ایران معم��وال بانک مرکزی در یک طرف این معامله قرار دارد. 
ب��ه عملی که در آن بانک ها برای تامین نقدینگی، اوراق خود را به 
بان��ک مرکزی بفروش��ند و از این طریق تامی��ن مالی کنند )بانک 
مرک��زی نقش قرض دهن��ده و بانک تجاری نق��ش قرض گیرنده را 
داش��ته باش��د( repo یا repurchase agreement می گویند 
زی��را اوراق فروخته ش��ده توس��ط بانک های تجاری دوب��اره و در 
فاصله کوتاهی خریداری می ش��ود. حال اگر بانک مرکزی اوراق را 
بفروشد و توافق کند که این اوراق را با نرخ بهره پایین تر در فاصله 
زمان��ی یک روزه تا دوهفته ای بازخرید کند )بانک مرکزی در نقش 
قرض گیرنده و بانک تجاری در نقش قرض دهنده باش��د( اصطالحا 
 reverse( سیاس��ت انقباضی را در پیش گرفته و ریپوی معکوس
repo( رخ داده اس��ت. نرخ بهره ضمنی در این قراردادها به عنوان 
نرخ بازپرداخت ش��ناخته می شود، که نماینده نرخ یک شبه بدون 
ریسک است. این نرخ به عنوان یک نرخ مرجع برای تعیین وضعیت 
فعل��ی نرخ بهره موجود در بازار عم��ل می کند و از این طریق یک 

متغیر بسیار با اهمیت در بازار پول به شمار می رود.
ام��ا چرا نرخ بهره repo اهمیت دارد؟ نرخ ریپو توس��ط مقامات 
پولی برای کنترل تورم استفاده می شود. در صورت تورم، بانک های 
مرک��زی ن��رخ ریپ��و را افزایش می دهن��د، زیرا این ام��ر به  عنوان 
بازدارنده بانک ها برای استقراض از بانک مرکزی عمل می کند. این 
در نهایت باعث کاهش عرضه پول در اقتصاد می ش��ود و در برخی 
اقتصادها که به ش��رطی که با فشار عرضه و تنگناهای اقتصادی و 
ناترازی های مالی و پولی جدی مواجه نباش��ند، به مهار تورم کمک 

می کند.
س��وال دیگر این اس��ت که تغییر در نرخ repo چ��ه تاثیری بر 
مصرف کننده خواهد داش��ت؟ هرگونه تغیی��ر در نرخ ریپو به طور 

قابل توجهی بر تورم و قدرت خرید مصرف کننده تأثیر می گذارد.
تاثی��ر بر وام: زمانی که نرخ رپو کاهش می یابد، نرخ س��ود بانکی 
شما نیز کاهش می یابد و بالعکس. از این رو، می توانید وام باالتری 
را با نرخ بهره کمت��ر از بانک خود دریافت کنید. به همین ترتیب، 

اگر نرخ افزایش یابد، وام شما گران می شود.
تاثیر بر س��ود سپرده ها: اگر کاهش نرخ ریپو توسط بانک به شما 
منتقل شود، س��ود کمتری برای سپرده های خود دریافت خواهید 

کرد و بالعکس.
اگر نرخ بهره افزایش یابد، س��پرده گذاران ممکن اس��ت وسوسه 
ش��وند که بیش��تر پس انداز کنند و منجر به هزین��ه کمتر و حتی 
رک��ود در اقتصاد ش��ود. البت��ه باید توجه داش��ت که ای��ن گزاره 
درخصوص نظام های اقتصادی با نرخ بهره ش��ناور مصداق بیشتری 
دارد و در ای��ران ک��ه نرخ به��ره بانکی به صورت دس��توری اعمال 
می ش��ود، نرخ بهره بی��ن بانکی به صورت مس��تقیم و لحظه ای بر 
نرخ بهره رایج تاثیرگذار نیس��ت، اما باعث کاهش یا افزایش قدرت 
وام ده��ی بانک های تجاری می ش��ود و از این طریق در طول زمان 
مثال باالبودن نرخ بهره بین بانکی، فش��ار زی��ادی به بانک ها برای 
اعطای وام و تامین نقدینگی خواهد آورد و از این جهت، بر جریان 

نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود.
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان ش��د، نرخ بهره بین بانکی 
یک متغیر پیش رو و مرجع برای تعیین وضعیت هزینه اس��تقراض 
پ��ول در اقتصاد یک کش��ور اس��ت. افزایش نرخ به��ره بین بانکی 
نش��انه های کاهش نقدینگی در دسترس و رقابت بانک های تجاری 
ب��رای تامین نقدینگی را نش��ان می دهد. بانک مرک��زی اگر قصد 
اعمال سیاست های انقباضی را داشته باشد، نرخ بهره بین بانکی را 

افزایش می دهد و بالعکس.
افزایش نرخ بهره بین بانکی، هش��دار افزایش نرخ بهره رس��می 
را خواه��د داد و افزایش نرخ بهره رس��می در اقتصاد کش��ور، نرخ 
تنزیل جریان سود شرکت ها را باال خواهد برد. بنابراین سود آینده 
ش��رکت ها با نرخ باالتری تنزیل شده و س��ودهای پیش بینی شده 
برای س��ال های آتی، ارزش واقعی کمتری خواهند داش��ت. از این 
جهت، متوس��ط P/E ارزندگی س��هام در بازار سرمایه باید کاهش 
یابد و تعداد کمتری از سهم ها در محدوده ارزندگی قرار می گیرند 
و مجاب ش��دن سرمایه گذاران برای خرید س��هام سخت تر خواهد 
ش��د. از س��وی دیگر افزایش نرخ به��ره هزینه اس��تقراض پول را 
افزایش می دهد و تولیدکنندگان هزینه بیش��تری برای بازپرداخت 
وام های خود خواهند داد. این هزینه باالتر به کاهش س��ود واقعی 
ش��رکت های تولیدی منجر می ش��ود مگر آنکه در یک دوره خاص 
موجودی نقد ش��رکت ها در وضعیت قابل قبولی برای تداوم تولید 
و تامین مواد اولیه قرار داشته باشد که این مهم نیز به طور موقت 
باعث برتری این ش��رکت ها خواهد ش��د و در طوالنی مدت باز هم 

منجر به بروز مشکالت عنوان شده می شود.

نگاه

فرصت امروز: سایه رکود فرسایشی همچنان بر سر بازار سرمایه سنگینی 
می کند و نومیدی بورس ب��ازان از احتمال احیای برجام، تبعات اقتصادی 
جنگ روس��یه و اوکراین، تداوم چشم انداز کاهش��ی قیمت کامودیتی ها، 
قیمت گذاری دستوری، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در سامانه نیما و جذابیت 
بازارهای رقیب از جمله مهمترین عواملی اس��ت که تحلیلگران در چرایی 
تعمی��ق رکود در تاالر شیش��ه ای بیان می کنند. برخی از کارشناس��ان بر 
این باورند که به رغم ش��رایط وخیم بورس، بس��یاری از سهم ها همچنان 
ارزنده هس��تند و با بررس��ی عملکرد ش��رکت ها می توان پرتفوی خوب و 
بهین��ه ای تنظیم کرد، اما برخ��ی دیگر از تحلیلگران به دلیل بالتکلیفی و 
سردرگمی که در فضای تاالر شیشه ای حکمفرما شده است، به سهامداران 
و س��رمایه گذاران حق می دهند که راه خ��روج از بازار را در پیش گرفته و 

تمایلی به ورود سرمایه نشان نمی دهند.
پس از آنکه شاخص بورس تهران در فروردین ماه به سطح یک میلیون 
و 500 ه��زار واحد و در اواخر اردیبهش��ت ماه به مرز یک میلیون و 600 
هزار واحد رسید، در ادامه با افزایش تنش های جهانی به دلیل بازخوردهای 
جنگ در اوکراین و همچنی��ن بالتکلیفی مذاکرات احیای برجام، پله پله 
ارتفاع خود را از دست داد و با واگذاری کانال 1.5 میلیون واحدی نهایتا در 
پایان تیرماه در سطح یک میلیون و 4۷1 هزار واحد ایستاد. بدین ترتیب، 
شاخص کل بورس در ماه گذشته 4.۷8 درصد و شاخص کل فرابورس نیز 
6.۹ درصد از ارتفاع خود را از دست داد تا در نهایت شاخص کل سهام در 

تیرماه 5.53 درصد عقب نشینی کند.
روند نزولی بورس ادامه دارد

روند نزولی بورس در هفته نخس��ت مردادماه نیز ادامه یافت و شاخص 
کل بورس تهران در پایان معامالت هفته گذشته با ایستادن در ارتفاع یک 
میلیون و 443 هزار واحد، افت 1.۹2 درصدی را تجربه کرد. شاخص کل 
بورس در معامالت ش��نبه هفته جاری نیز 2 هزار واحد و در معامالت روز 
یکشنبه هم 1۷ هزار واحد کاهش یافت. در جریان معامالت روز یکشنبه 
۹ تیرماه، ش��اخص کل بورس با کاهش 1۷ ه��زار و 354 واحدی به رقم 
یک میلیون و 423 هزار واحد و ش��اخص هم وزن با ۷ هزار و 241 واحد 
کاه��ش به رقم 3۷۹ هزار و ۹۷5 واحد رس��ید. بیش از 6 میلیارد و 121 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 36 هزار و 142 میلیارد 

ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، کاهش 
23 هزار و 1۷ واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 28 هزار و 40۹ واحدی 

را تجربه کردند.
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با ۹۹8 واحد، تامین سرمایه امید با 10۷ 
واحد، مبین انرژی خلیج فارس با 63 واحد، پتروشیمی پارس با 62 واحد 
و سیمان کردستان با 3۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل 
داش��تند. در مقابل نیز شرکت پتروشیمی فناوران با 2 هزار و 515 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان با ۷۹۷ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با ۷34 واحد، 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی با ۷2۹ واحد و پاالیش نفت تبریز با ۷00 
واحد با تاثیر منفی بر رش��د شاخص همراه شدند. گروه خودرو هم با 3۹ 
هزار و 83۹ معامله به ارزش 3 هزار و 154 میلیارد ریال در صدر گروه های 
بورس��ی نشس��ت. همچنین گروه فلزات اساسی با 35 هزار و ۷11 معامله 
ب��ه ارزش 3 هزار و 40 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 23 هزار و 
866 معامله به ارزش 2 هزار و 521 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 28 
ه��زار و 3۹3 معامله ب��ه ارزش 2 هزار و 368 میلیارد ریال و گروه بانک ها 
ب��ا 13 ه��زار و 11۷ معامله به ارزش ۹۷1 میلی��ارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 1۷8 
واح��دی به رقم 18 هزار و ۷03 واحد رس��ید. بی��ش از 2 میلیارد و 2۷5 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 100 هزار و 361054 
میلیارد ریال در این بازار دادوس��تد ش��د. بیمه دی با 1.4 واحد، ش��رکت 
گس��ترش صنایع روی ایرانیان با 0.58 واحد، شرکت صنعت روی زنگان 
با 0.45 واحد، ش��رکت مبین وان کیش با 0.24 واحد و ش��رکت تجارت 
الکترونیک پارس��یان کیش با 0.22 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. همچنین بیمه پاسارگاد با 10.5 واحد، شرکت پتروشیمی 
زاگرس با ۹.5 واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با ۹.4 واحد، شرکت تولید 
نی��روی ب��رق دماوند با 8.۷ واحد و ش��رکت فرابورس ای��ران با ۷ واحد با 

بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
تغییر نرخ بهره بین بانکی ملموس نیست

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: گزارشات خوبی از سوی برخی 
از ش��رکت های پتروشیمی، فلزی و نیز پاالیشی ها ارائه شد، اما رفتار بازار 

نشان از آن دارد که این گزارشات صرفا سهامداران را قانع به سرمایه گذاری 
در بورس نکرده است. حس��ین عبدی به بررسی روند معامالت بورس در 
هفته نخس��ت مردادماه پرداخت و به ایرنا، گفت: برآیند معامالت بازار در 
هفته گذشته نشان دهنده معامالت بازار با حجم اندک تقاضا و نیز معامالت 
بدون انرژی بود که این امر باعث شد تا حدی طرف عرضه بر طرف تقاضا 
غلبه داش��ته باشد. به طور کلی در هفته گذش��ته شاهد معامالت ضعیف 
از س��وی س��هامداران در این بازار بودیم. بازار س��رمایه اکنون در روزهای 
پرنوسانی قرار دارد که علت عمده این مسئله، عدم وجود نقدینگی در بازار 
است، در مقطع فعلی به دلیل عدم وجود جذابیت سرمایه گذاری در بورس 

شاهد این مسئله هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه به وجود برخی از تناقض ها در معامالت هفته 
گذشته اشاره کرد و افزود: گزارش های خوبی از سوی برخی از شرکت های 
پتروشیمی، فلزی و نیز پاالیشی ها ارائه شد، اما رفتار بازار نشان از آن دارد 
که این گزارش ها صرفاً سهامداران را قانع به سرمایه گذاری در بورس نکرده 
اس��ت. خبرهای مرتبط با اقتصاد کالن، مانند تصمیمات اتخاذشده و نیز 
سیاست گذاری های انجام شده در حوزه اقتصاد کالن برای افزایش نرخ بهره 
باعث شد تا سرمایه گذاران نگاه بدبینانه تری را نسبت به این بازار پیدا کنند 

و برداشت بدی از افزایش نرخ بهره بین بانکی داشته باشند.
عب��دی با تاکید بر اینکه در واقعیت امر، تفاوتی که نرخ بهره پیدا کرده 
اس��ت چندان ملموس نیس��ت، گفت: همان طور که رئیس بانک مرکزی 
مطرح کرد که تالش این بانک این است تا فشار زیادی به بازار سرمایه وارد 
نشود، اما برداشت سهامداران این نیست و تصور آنها نسبت به بازار تغییر 
کرده اس��ت. به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، وجود چنین مسئله ای 
باعث شده است تا شاهد حجم نقدینگی چندان معقولی در بازار نباشیم. 
از س��وی دیگر ش��اهد تنش های بین المللی و احتم��ال کاهش نرخ های 
جهانی هس��تیم که این مسئله باعث شد تا بازار با احتیاط بیشتری برای 

سرمایه گذاری روبه رو شود.
عبدی در انتها به دیگر عامل تاثیرگذار در نوسان این روزهای معامالت 
بورس اش��اره کرد و گفت: اکنون در ب��ازار با تهدید مربوط به قطعی برق 
صنایع مواجه هس��تیم که این امر در احتیاط س��رمایه گذاران برای ورود 

سرمایه های شان به بورس تاثیرگذار بوده است.

6 میلیون برگه بهادار دست به دست شد

افت 17 هزار واحدی بورس

از آنجایی که س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه همواره با ریسک همراه 
بود اس��ت، طی هفته های گذشته س��ازمان بورس و اوراق بهادار موافقت 
اصولی خود را با صندوق های تضمین اصل سرمایه اعالم کرده است تا در 
عین تضمین اصل سرمایه در دوره نزول، سوددهی در دوران صعود را هم 
حاصل  کند. به گزارش ایسنا، شاید ناخوشایندترین ریسک سرمایه گذاری 
در ب��ورس برای افراد مخصوصا تازه واردها، کاهش اصل س��رمایه  یا آورده 
اولیه ای باشد که وارد این بازار می کنند، چراکه بعضا این سرمایه از محل 
دارایی هایی اصلی افراد تامین می ش��ود. سرمایه گذاران از یک طرف مایل 
نیس��تند که اصل سرمایه  آنها متوجه ریس��ک و ضرر شود؛ از طرف دیگر 
عالقه مند هس��تند که در شرایط رش��د و صعودی شاخص نیز از بازدهی 
و س��ود برخوردار شوند. در این راستا، یک سازوکار جدید در بازار سرمایه 
ایجاد ش��ده اس��ت که به زودی وارد بازار خواهد ش��د. این ابزار جدید در 
عین تضمین اصل سرمایه در دوره نزول، سوددهی در دوران صعود را هم 
حاصل می کند. در هفته های گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت 
اصولی خود را با صندوق های تضمین اصل س��رمایه اعالم کرده است. این 
صندوق ها اصل س��رمایه ای که افراد وارد بازار می کنند را با س��ازوکارهای 

خاص خود تضمین می کنند.
براس��اس این گزارش، صندوق های مذکور رکن ضامن دارند، به عبارت 
دیگر، در صورت عملکرد نامطلوب صندوق به هر حال اصل سرمایه یا همان 
آورده اولیه تضمین می ش��ود. البته بین ارکان تضمین تفاوت هایی وجود 
دارد. در نوع اول که تضمین با ضمانت سبدگردان است، شرکت سبدگردان 
ارائه دهن��ده صندوق، که از لحاظ توان مالی و حس��ن س��ابقه مورد تایید 
سازمان بورس است، تضمین کننده بوده و در صورت زیان، اصل سرمایه را 
تضمین می کند. صندوق تضمین با ضمانت سبدگردان به صورت صدور و 
ابطالی است. این نوع صندوق همچنین در رده صندوق های سرمایه گذاری 
مختلط رده بندی می ش��ود که به سرمایه گذاران امکان بهره مندی از رشد 
بازار را هم در زمان رشد بازار در کنار تضمین آورده اولیه در زمان افت بازار 
خواهد داد. قیمت خرید هر واحد آن در پذیره نویسی 1000 تومان است.

در ن��وع دوم که تضمین با ضمانت س��رمایه گذاران ص��ورت می گیرد، 
تضمین با رکن ضامن اهرم اس��ت که س��از و کار پیچیده ای دارد. در این 
نوع صندوق ابتدا یک صندوق قابل معامله )ETF( پذیره نویس��ی می شود 
که حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید واحدهای این صندوق 100 میلیون 

تومان است. اصل سرمایه نیز در این صندوق، تضمین نمی شود و با ریسک 
 )ETF( همراه است. پس از صدور مجوز تاسیس این صندوق قابل معامله
و شروع فعالیت آن، صندوق دیگری به صورت صدور و ابطالی پذیره نویسی 
می شود که در واقع اصل سرمایه این واحدها تضمین می شود و رکن ضامن 
این صندوق همان صندوق ETF اولیه اس��ت که با ریسک همراه بود. به 
عبارتی به  جای سبدگردان، سرمایه گذاران صندوق ETF ضامن واحدهای 

صندوق تضمین می شوند.  
اما تفاوت دو نوع صندوق تضمین اصل سرمایه چیست؟ در صندوق نوع 
اول که تضمین با رکن ضامن انجام می ش��ود، از زمان تاس��یس صندوق، 
می توان واحدهای این صندوق که دارای تضمین است را خریداری کرد، اما 
برای خرید واحدهای دارای تضمین صندوق نوع دوم که تضمین با مکانیزم 
اهرمی است ابتدا باید صبر کرد تا پذیره نویسی واحدهای قابل معامله این 
صندوق تکمیل شود. صندوق تضمین با رکن ضامن را شرکت سبدگردان 
آن صندوق تضمین می کند در حالی که واحدهای دارای تضمین صندوق 
تضمین با مکانیزم اهرمی را سایر سرمایه گذارانی که واحدهای قابل معامله 

این صندوق را خریداری کرده اند، تضمین می کنند.

س��حر عمروانی - با وجود اینکه مصرف آب از انش��عابات غیرمجاز و تخلفات 
آبی  به لحاظ قانونی و ش��رعی جایز نیس��ت ودر قانون تجاوز به حقوق دیگران 
محس��وب می ش��ود و مجازاتی نیز برای متخلفان در نظرگرفته شده است ،  اما 
می توان گفت که متاس��فانه   این رویه نا صحیح هرس��اله روند صعودی داشته 
است . این تخلفات که بیشتر درحاشیه شهرها صورت میگرد می تواند صدمات 
جب��ران ناپذی��ری را به این مناطق وارد نماید  . البته می توان در این راس��تا با 
اصالح الگوی مصرف ، فرهنگ س��ازی  و نظارت بیش از پیش س��هم بس��زایی 
درکاهش این قبیل معضالت اجتماعی که آس��یب های ناش��ی از آن می تواند  
تمام افراد یک جامعه را تحت تاثیر قرار دهد تا حد قابل توجهی کاهش داد . 

ازاین رو یکی از چالش های اساس��ی ش��رکت های آب و فاضالب  درارتباط با 
خدمات بهتر و کیفی تر به مش��ترکان، وجود انش��عاب های غیر مجاز آب اس��ت 
که باتوجه به عوامل گفته ش��ده این معضالت می تواند درمناطق  مختلف شهر 
بیش��تر خودنمایی کند. چندی پیش و  براساس  گزارش شرکت  آبفای جنوب 
غربی اس��تان تهران  تعداد انش��عابات غیر مجاز  وتخلف انش��عابی درشهرهای 
جنوب غربی اس��تان تهران درس��ال گذش��ته   ۹615 فقره عنوان شد که خود 
جای تامل وبررس��ی دارد !  در گزارش��ی دیگر از این ش��رکت طی سه ماه اول 
1401 بیش از 640 رشته انشعاب غیرمجازو تخلف انشعابی درشهرهای جنوب 
غربی استان تهران  شناسایی شد که براساس پیش بینی های صورت گرفته این 

تعداد در شش ماه اول سال  به میزان 1000مورد افزایش  می یابد ! 
ناگفته نماند طبق قانون و دستورالعمل های شرکت مهندسی کشور استفاده 

کنن��دگان از انش��عاب غیر مجاز آب به جبران خس��ارت، ج��زای نقدی و قطع 
انشعاب محکوم می شوند ، اما موضوع قابل تامل اینجاست که آیا این قوانین  و 
مجازات درنظر گرفته ش��ده با توجه به ش��رایط فعلی کشور درزمینه ی بحران 
کمبود آب و مش��کالت اقتصادی که کش��ور با آن گریبانگیر اس��ت ، می تواند 

مجازاتی بازدارنده باشد یا خیر ؟!
از جمله  تبعات انش��عاب های غیرمجاز می توان به هدررفت آب، خسارت به 
شبکه توزیع آب، بروز شکستگی، حوادث در شبکه و افزایش هزینه های مربوط 
به بازس��ازی شبکه و انش��عاب ها ، تضییع حقوق مش��ترکان قانونی ، اخالل در 
خدمت رس��انی منظم به مش��ترکان، آلودگی در ش��بکه توزیع آب، کاهش عمر 

مفید ش��بکه توزیع آبرس��انی و افت فشار آب در شبکه توزیع  به دلیل برداشت 
بی رویه آب ، اش��اره کرد . عالوه بر موارد ذکر ش��ده می توان به  ایجاد آلودگی 
های  میکروبی اش��اره کرد که  در صورت فراگیر ش��دن و عدم کنترل  آن می 
تواند  باعث بروز معضالب امنیتی ،  اجتماعی و بهداش��تی را  درس��طح کش��ور 
به همراه داش��ته باش��د .  این انش��عابات  ،  می تواند عامل ایجاد آلودگی های 
میکروبی به دلیل استفاده از اتصاالت غیر استاندارد و به کارگیری لوله در عمق 
نامناس��ب زمین شود و  با شکسته شدن این لوله ها که ممکن است در نزدیکی 
خطوط فاضالب یا دیگر آلودگی ها قرار گرفته باش��ند، آلودگی وارد ش��بکه آب 

می شود و فاجعه ی زیست محیطی را به باربیاورد . 
الزم بذکر اس��ت در سالهاي اخیر، افزایش بهره برداري از آبه�اي زیرزمین�ي، 
خس���ارت ه�اي غیرقاب�ل جبران�ي ب�ر من�ابع آب زیرزمیني کش��ور وارد آورده 
است. برداش��ت بي رویه از منابع آب زیرزمیني باعث اف�زایش س�فرهه�اي آب 
ش���ور و شورشدن منابع آب ش��یرین در نقاط مختلف کشور شده است. تداوم 
افت بارندگي در کش��ور در مقایس��ه با رون�د بلندمدت و بهره برداري نادرست 
از منابع آب کش��ور به ویژه در بخش کش��اورزي سبب ش��ده است که در چند 
دهه  گذش��ته س��طح آب س��فره هاي زیرزمیني کش��ور حدود 18 متر کاهش 
داش��ته باشد .   نهایتا الزم است به احترام نسل آینده حفاظت ازمنابع و محیط 
زیس��ت ، تامین و توزیع مطلوب آب شرب پایدار درتمامی مناطق تحت پوشش 
با پرهیزاز مصارف غیر مجاز و همچنین مدیریت  مصرف موجب ایجاد فرهنگ 

صحیح آب درمنطقه باشیم .

اصل سرمایه در بورس چگونه تضمین می شود؟

جزییات ابزار جدید بازار سرمایه

تبعات ناشی از انشعابات غیر مجاز آب گریبانگیر تمام افراد جامعه است !
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ارزی با منشأ داخلی یعنی چه؟

علی اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان

یکی از دوس��تانم که از قضات شریف و با تقوای کشورمان است، به 
حقیر زنگ زده بود و راجع به پرونده ای نظر می خواس��ت. ظاهرا بین 
یک ش��رکت دولتی و یکی از صرافی های بانک��ی اختالف افتاده بود. 
ش��رکت دولتی طلب ارزی خود را به قیمت روز می خواست و صرافی 
بانکی مدعی بود که من طلب ارزی ش��ما را باید با نرخ ارز با »منش��أ 
داخلی« پرداخت کنم، که اختالف بین این »دو نوع قیمت« رقم باالیی 
می ش��ود. من به آن شریف عرض کردم که »ارز هیچ قیمت واقعی به 

جز قیمت آزاد ندارد و بقیه قیمت ها رانتی و ساختگی هستند.«
حاال می خواس��تم اینجا در فضای عمومی تر وجدان های بیدار را به 
داوری بگی��رم. واقعا ارز با منش��أ داخلی به چه معناس��ت؟ بانک ها و 
صرافی های بانکی که مدعی هس��تند ارزی را که مردم نزد آنها دارند، 
دارای منش��أ داخلی است، چه استداللی دارند؟ واقعا مگر ما در داخل 
کشور دالر تولید می کنیم؟ مگر دالر یک ارز خارجی و با منشأ واحد 
نیس��ت؟ آخر ارزی که به حس��اب شخص یا ش��رکتی نزد شما بانک 
سپرده گذاری شده، از س��ه حالت که خارج نیست؛ یا حواله آمده که 
منشأ حواله در نهایت جز از خارج از کشور نمی تواند باشد یا به صورت 
نقدی و اس��کناس نزد بانک سپرده شده، که آن هم می باید با قیمت 
ارز آزاد مورد محاسبه قرار گیرد یا عینا به صورت همان اسکناسی که 
دریافت شده باز پس داده شود. حالت سوم اینکه توسط خود بانک، به 
آن ش��رکت یا شخص فروخته شده باشد، که در این صورت هم بانک 
نمی توانسته یک واژه جعلی و غیرواقعی به نام »ارز منشأ داخلی« را به 
عنوان دالر به فروش برساند و می باید در مقابل فروختن آن پاسخگو 
باش��د. بر این اساس، کلیه ارزهایی که به نام اشخاص و شرکت ها نزد 
بانک ها و صرافی های بانکی چه به صورت س��پرده یا به صورت جاری 
موجود باشد، می باید به صورت دالر واقعی مورد محاسبه قرار گیرد و 
نام گذاری های جدید و غیرواقعی نمی تواند بهانه ای برای کاهش ارزش 
آن امانت ها نزد بانک ها محسوب شود، زیرا این کار عالوه بر غیرشرعی 
و غیراخالقی بودن و شاید غیرقانونی بودن، نه تنها باعث متضرر شدن 
س��پرده گذاران شده و می ش��ود، بلکه زیان مهمتر آن تضعیف اعتماد 
مردم به سیستم بانکی کشور است، که باعث شده و می شود که مردم 
ارز خ��ود را به جای اینک��ه در اختیار بانک ها بگذارند و احیانا س��ود 
مختصری دریافت کنند و بانک ه��ا هم بتوانند با به کار انداختن آنها 
به اقتصاد کش��ور خدمت کنند، با عدم اعتماد به سیستم بانکی ارز را 
ب��ه صورت نقدی نزد خود نگهداری کنن��د که انواع خطرات از جمله 
خطر آتش س��وزی و دزدی و خطرهای دیگر را ممکن است برای شان 

ایجاد کند.
از آنج��ا که جلوی هر کار غیراصولی و غیرمنطقی و زیانبار را از هر 
کجا که بگیریم به مصلحت و منفعت منجر می ش��ود، شایسته است 
که بانک های کش��ور به اراده خودش��ان یا اگر نشد با دخالت مقامات 
اقتصادی کش��ور و اگر الزم شد، مقامات قضایی و قانونگذاری کشور، 
اشتباهات گذشته را تصحیح کرده و اجازه داده شود، ارز با نرخی واحد 
و واقعی مورد محاسبه و تبادل قرار گیرد و با این کار قدمی در اصالح 

اقتصاد و رقابتی شدن و شکوفایی آن برداشته شود.

یادداشت

بررس��ی آمارهای بانک  مرکزی نشان می دهد که از 6 میلیون و 800 
هزار فقره چک صادرشده در خردادماه امسال حدود ۹0.5 درصد وصول 
ش��ده اس��ت. همچنین چک های برگش��تی در این م��اه از نظر تعداد و 
مبلغ نس��بت به ماه قبل معادل 4.6 درصد و ۹.5 درصد افزایش داشته 
و اس��تان تهران و ایالم به ترتیب بیش��ترین و کمتری��ن تعداد و ارزش 

چک های برگشتی را به خود اختصاص داده اند.
جدیدتری��ن آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتش��ر 
کرده نش��ان می دهد که در خردادماه س��ال جاری ح��دود 6.8 میلیون 
فقره چک به ارزش حدود 342.4 هزار میلیارد تومان مبادله شده است 
که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۷ درصد و 24.۹ درصد نس��بت به 
ماه قبل افزایش دارد. از س��وی دیگر، بیش از 6.1 میلیون فقره چک با 
ارزش��ی بالغ بر 305 هزار میلیارد توم��ان از چک های مبادله ای وصول 
ش��ده اس��ت که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 8.1 درصد و 2۷ درصد 
افزایش دارد. همچنین الزم به ذکر است که در خردادماه از کل تعداد و 
مبلغ چک های مبادله شده به ترتیب ۹0.5 درصد و 8۹.1 درصد وصول 
شده است. البته در کنار چک های وصولی بیش از 640 هزار فقره چک 
هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی به ترتیب 

با 4.6 درصد و ۹.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

همچنی��ن در ای��ن مدت در اس��تان تهران ح��دود 2.2 میلیون فقره 
چک با ارزش��ی ح��دود 1۷۷.1 هزار میلی��ارد تومان مبادله ش��ده که 
بیانگر صدرنشینی اس��تان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. 
چک های وصول شده در تهران حدود 2 میلیون فقره به ارزشی بیش از 
161 هزار میلیارد تومان و چک های برگشتی معادل 188 هزار فقره به 

ارزشی حدود 16.1 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
بررس��ی میزان چک های برگش��تی به تفکیک علل حاکی از آن است 
که در خردادماه امس��ال حدود 621 ه�زار فق�ره چ�ک ب�ه ارزش بیش 
از 36.1 ه��زار میلی�ارد تومان به دالیل کس��ری ی�ا فق�دان موج�ودی 
برگش�ت خورده است که در واق�ع از نظ�ر تع�داد ۹6.۹ درصد و از نظر 
ارزش نی��ز ۹6.۷ درصد از کل چک های  برگش��تی به دالیل کس��ری یا 
فقدان موجودی بوده اس��ت. از سوی دیگر، در استان تهران حدود 181 
هزار فقره چک به ارزشی بیش از 15.4 میلیارد تومان به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی برگش��ت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 
۹6.2 درصد و از نظر مبلغ نیز ۹6.1 درصد چک های برگشتی به دالیل 

کسری یا فقدان موجودی به کل چک های برگشتی بوده است.  
همچنین بررس��ی نس��بت تعداد و ارزش چک های برگشتی به کل 
چک های مبادله ای نشان می دهد که بیشترین نسبت تعداد چک های 

برگش��تی به کل چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های 
خراسان ش��مالی )13.3 درصد(، کهگیلویه و بویراحمد )12.5 درصد( 
و لرس��تان )12.4 درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های گیالن 
)6.۷ درصد(، خوزس��تان )8.1 درصد( و البرز )8.4 درصد( پایین ترین 
نس��بت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله ای را به 
خود اختصاص دادند. بیشترین ارزش چک های برگشتی به کل ارزش 
چک های مبادله ش��ده در اس��تان به ترتیب به اس��تان های اردبیل ) 
1۷.2 درصد(، کردستان و لرستان ) هر کدام 16.۹ درصد( و سیستان 
و بلوچس��تان )16.3 درصد( اختصاص یافته اس��ت و استان های البرز 
)8.۹ درص��د(، گیالن )۹.8 درصد( و هرم��زگان )10( درصد کمترین 
نس��بت به ارزش چک های برگش��تی به کل چک های مبادله شده در 
اس��تان را به خود اختص��اص دادند. در همین حال، اس��تان تهران با 
داش��تن 188 هزار فقره چک برگش��تی به ارزش��ی بیش از 161 هزار 
میلیارد تومان بیش��ترین تعداد و ارزش چک های برگش��تی را به خود 
اختصاص داده اس��ت. از سوی دیگر، استان ایالم پس از مناطق آزاد با 
داش��تن 500 فقره چک برگش��تی به ارزش 1۹.3 هزار میلیارد تومان 
در خردادماه کمترین تعداد و ارزش چک های برگشتی در کشور را به 

خود اختصاص داده است.

۹0 درصد چک ها در خردادماه وصول شد

جغرافیای استانی چک برگشتی
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اخبار

مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین خبر داد:
دوره آموزشی جعل اسناد و راه های مقابله با آن در شهرداری قزوین برگزار شد

قزوین - مســعود زارع : مهران سعیدی، مدیر سرمایه انسانی شهرداری 
قزوین از برگزاری دوره آموزشــی با موضوع »جعل اســناد و راه های مقابله با 
آن« ویــژه مدیران و کارشناســان حراســت، حقوقی و امالک و مســتغالت 
شهرداری قزوین در مردادماه سال جاری خبر داد. به نقل روابط عمومی معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، سعیدی گفت: این دوره 
آموزشــی با موضوع »جعل اســناد و راه های مقابله با آن« به مدت 8 ساعت و 
با مشارکت 54 شــرکت کننده در مردادماه ســال جاری توسط امور آموزش و 
توانمندسازی کارکنان اداره ارزشیابی و توانمندسازی کارکنان مدیریت سرمایه 

انســانی برگزار شد. مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین افزود: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، بازآموزی و دانش افزایی مدیران و 
کارشناسان حراست، حقوقی و امالک و مستغالت شهرداری قزوین و آشنایی فراگیران با جرایم جعل، مصادیق و مجازات های ناشی از آن در 
جامعه بوده است. سعیدی تصریح کرد: در این دوره آموزشی فراگیران با سرفصل های همچون کلیات مفهومی جعل در اسناد و نوشته های 
رسمی و غیررسمی، جعل مدارک تحصیلی، جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان با دست خط مقامات دولتی، ادارات و شرکت ها آشنا می شوند. 
مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: این کالس آموزشی به صورت حضوری و با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی 
شهرداری قزوین برگزارشده است و در صورت اخذ نمره قبولی در آزمون، شرکت کنندگان موفق به دریافت گواهینامه آموزشی از معاونت 

برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین می شوند.

حضور ماشین آالت نفت و گاز مسجدسلیمان در مواجهه با طوفان مونسون
اهواز - شــبنم قجاوند: در بحبوحه رخداد و پس از اتمام طوفان بی سابقه روز گذشته در شهرستان مسجدسلیمان، ماشین آالت 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به منظور مشارکت در امداد رسانی عمومی وارد عمل شدند. با فرو نشست موج پرفشار طوفان 
مونسون با درخواست ستاد مدیریت بحران شهرستان مسجدسلیمان و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت، تعداد 11 
دستگاه انواع خودروهای راهسازی، سبک و سنگین اداره ترابری این شرکت در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار گرفته و تا نیمه 
شب به امداد رسانی پرداختند. در این راستا یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر به منظور پاکسازی معابر شهری در اختیار شهرداری،یک 
دستگاه جرثقیل 25 تُن نیز به منظور جابجا کردن 2 اصله درخت نخل افتاده بر روی شبکه برق فشار متوسط و ضعیف و ایمن سازی و 
برق دار کردن مناطق و محالت شــهری در اختیار مدیریت توزیع برق شهرستان و یک دستگاه کامیون بنز یونیماگ نیز برای کمک به 
خودروهای آسیب دیده و خاموش شده در مناطقی که دچار آب گرفتگی شده بودند در اختیار ادارات خدمت رسان قرار گرفت. همچنین 
تعداد 7 دستگاه خودرو دو کابین کمک دار نیز برای سرکشی و خدمت رسانی به ستاد مدیریت بحران،هالل احمر و سایر دستگاه های 

خدمت رسان واگذار گردید.

در بازدید مدیر عامل آبفای کشور از تصفیه خانه فاضالب اراک: 
بررسی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر اراک در بخش صنعت 

و فضای سبز
اراک- فرناز امیدی: مدیرعامل شــرکت مهندسی آبفای کشور در سفر به 
استان مرکزی از مجموعه تصفیه خانه های فاضالب کالنشهر اراک و روند اجرای 
استریم چهارم فاز سوم این تصفیه خانه بازدید نمود. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی مهندس اتابک جعفری در بازدید از تصفیه 
خانه فاضالب شــهر اراک با حضور محمد حســن آصفری نماینده مردم اراک 
کمیجان خنداب در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به تولید بیش از 1100 لیتر 
پساب در این تصفیه خانه بر ضرورت استفاده از این ظرفیت برای تامین آب در 
بخش صنعت،فضای سبز و کشاورزی برای محصوالت غیر مثمر تاکید نمود. وی 

در ادامه اظهار داشت: با برنامه ریزی مناسب میتوانیم زمینه استفاده از پساب و جایگزینی آن به جای آب خام را در حوزه های مختلف را 
در نقاط مختلف کشور فراهم آوریم. در ادامه این بازدید مهندس یوسف عرفانی نسب مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با 
اشاره به ارتقای استریم چهارم فاز سوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر اراک عنوان کرد: درحال حاضر بالغ بر 100 هزار مترمکعب فاضالب 
وارد تصفیه خانه فاضالب می شود که باالتر از ظرفیت طراحی است و به همین علت شرکت آب و فاضالب استان مرکزی احداث استریم 
چهارم فاز سوم را در دستور کار قرار داده است .  وی در ادامه افزود : تاکنون 7٣ درصد این پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و برای اجرای 
کامل فاز چهارم تصفیه خانه فاضالب شهر اراک 40 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
یادآور شــد: پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب شهر اراک 1100 لیتر می باشد که 100 لیتر از آن برای کشاورزی و 1000لیتر از این 
پساب برای تغذیه تاالب میقان استفاده می شود. وی درپایان خاطرنشان کرد: درحال حاضر این تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه جمعیتی در 
حدود چهارصد و هفتاد هزار نفر در شبانه روز در سه فاز با فرایند تصفیه برکه تثبیت و لجن فعال متعارف در حال بهره برداری می باشد.

اجرای طرح فاضالب شهر رشت توسط قرارگاه خاتم االنبیاء در مدت ۵ سال
تحول ارزشمند زیست محیطی در رشت و نجات رودخانه های زرجوب و 

گوهر رود
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن 
دیشب در جلسه شورای شهر رشت خبر داد؛ طرح ساماندهی فاضالب رشت با 
هدف احیای رودخانه های زرجوب و گوهر رود ظرف مدت 5 سال با مشارکت 
قرارگاه خاتم االنبیاء اجرا می شــود. به گــزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب گیالن؛ مازیــار علی پور با بیان اینکه پیگیری 
هایی در ســطح وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور جهت تخصیص 5 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح ســاماندهی فاضالب شهر رشت در 
حال انجام است، گفت: قرارگاه خاتم االنبیاء از تجهیزات مدرن و خوبی در بخش 

فاضالب برخوردار است که بر اساس رایزنی های صورت گرفته، طرح فاضالب شهر رشت توسط قرارگاه خاتم اجرا خواهد شد. وی افزود: این 
قرارگاه، طرح بزرگ فاضالب شهر اهواز را در دست اجرا دارد که در شهر رشت بعنوان دومین شهر کشور، طرح فاضالب را اجرا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، طرح ساماندهی فاضالب شهر رشت با هدف احیاء و نجات رودخانه های زرجوب و 
گوهر رود با اعتباری بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان طی مدت 5 سال توسط قرارگاه خاتم االنبیاء اجرا می شود که از آن میتوان بعنوان، تحول 
ارزشمند زیست محیطی و احیائ رودخانه های شهر رشت یاد کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن با اشاره به اینکه تاکنون از محل 
اعتبارات ملی و بانک جهانی 201 میلیارد تومان برای جمع آوری و ساماندهی فاضالب شهر رشت هزینه شده، گفت: در این طرح 450 
کیلومتر لوله گذاری خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب اجرا شده که در افق طرح باید 424 کیلومتر لوله گذاری دیگر نیز اجرا شود .

مشکل کم آبی سه روستای شهرستان دره شهر مرتفع شد 
ایالم-هدی منصوری:مشکل کم آبی سه روستای "فاضل آباد"، "وحدت آباد" و "قلعه تسمه" شهرستان دره شهر با نیرو رسانی، احداث 
و بهره برداری ایســتگاه پمپاژ "قلعه تسمه" مرتفع شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم؛ معاون بهره برداری و 
توسعه آب شرکت آب و فاصالب استان ایالم گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر و بروز مشکالت کم آبی در سه روستای "فاضل آباد"، 
"وحدت آباد" و "قلعه تسمه" شهرستان دره شهر، با مطالعه و طراحی مجددسیستم تامین ،انتقال و توزیع آب ، احداث یک ایستگاه پمپاژ 
جهت افزایش ظرفیت انتقال آب به روستاهای مذکور در دستور کار اجرایی شرکت قرار گرفت.  مهندس امیر باقی افزود: با اجرای نیرو رسانی 
شبکه برق، احداث و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب قلعه تسمه با ظرفیت ٣0 لیتر بر ثانیه و با مشارکت سازمان بسیج عمران و معماری 
)موسسه عمران بسیج و سازندگی( سپاه امیرالمومنین )ع( استان ایالم، مشکل کمبود آب و افت فشار، سه روستای فاضل آباد، وحدت آباد و 
قلعه تسمه شهرستان دره شهر با 700 خانوار مرتفع گردید و جمعیت 2500 نفر از آب شرب پایدار و بهداشتی از لحاظ کمی و کیفی برخوردار 
شدند. وی تصریح کرد: جهت احداث و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب قلعه تسمه مبلغ 2200 میلیون ریال از اعتبارات عمرانی با مشارکت 
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان هزینه شده است. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاصالب استان ایالم در پایان 
خاطرنشان ساخت: با توجه به ظرفیت کم هیدرولیکی انتقال آب و همچنین فرسودگی خط انتقال موجود روستاهای مذکور، پروژه عمرانی 
اصالح و تعویض 12.5 کیلومتر خط انتقال با قطر 250 و 200 فوالدی از مخزن بتنی مجتمع اسالم آباد تا مخزن جدید در حال احداث 

عباس آباد دره شهر به قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی )ع( واگذار شده و در روز های آتی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

جذب 3 هزار و 170 مشترک جدید گاز در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری شرکت گاز استان گلستان از اشتراک پذیری ٣ هزار و 170 مشترک جدید گاز 
طبیعی در استان؛ طی ٣ ماه نخست امسال خبر داد.حامد اله مقصودلو ، با اعالم این خبر، گفت: براین اساس، تعداد مشترکین بهره مند از 
گاز طبیعی در استان به 629 هزار و 120 مشترک افزایش یافت که از این تعداد، ٣84 هزار و 4٣6 مشترک در بخش شهری و 244 هزار 
و 684 مشترک مربوط به بخش روستایی هستند.مقصودلو با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، 77  کیلومتر شبکه گذاری به شبکه 
گاز استان اضافه شده؛ تصریح کرد: درمجموع، با اجرای 1024 کیلومتر شبکه گذاری در استان، هم اکنون ٣٣ شهر و 924 روستا از نعمت 
گاز برخوردار هستند و عملیات گازرسانی به ٣0 روستا نیز در دست طراحی، اجرا و انتخاب پیمانکاراست.معاون بهره برداری شرکت گاز 
استان گلستان تصریح کرد: با توسعه شبکه های گاز در استان در حال حاضر 100 درصد خانوارهای شهری وحدود 99 درصد از خانوارهای 

روستایی از نعمت گازطبیعی بهره مندند و همچنین 65 جایگاه گاز »سی ان جی« نیز به شبکه گازاستان متصل هستند

اصفهان - قاسم اسد: رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ســازه های فوالدی ایران که به همــراه جمعی از اعضای هیئت مدیره و 
کارگزاران این تشــکل از فوالد مبارکه بازدید می نمود در جلســه ای با 
مدیــران مدیریت فروش و بازاریابی فــوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
همواره درک درستی از شرایط بازار و مشتریان خود داشته است. حامد 
ضیایی با اشاره به تعامالت سازنده مابین فوالد مبارکه و انجمن، اظهار 
داشت: نه فقط در این شرایط که با کاهش قیمت ها مواجه هستیم، بلکه 
در همه احوال تالش کرده ایم با گفت وگو و تعامل دوطرفه مشــکالت 
را مدیریت و مرتفع نماییم.در فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه  این گونه 
نیســت که شــرکت  فقط منافع خود را مدنظر قرار دهد و نسبت به 
مشــکالت صنایع پائین دست بی تفاوت باشد. وی با تأکید بر این که اگر 
از یــک مرحله به بعد برای اعضای انجمن امکان و توان خرید ســلب 
شــود، به یقین تولیدکننده اصلی هم متضرر خواهد شد، گفت:ازاین رو 
با گفت وگو ارائه نظرهای کارشناســی بین طرفین تالش خواهیم کرد 
شرایطی فراهم کنیم تا هم در تولید و فروش و هم در زنجیره مشتریان 
به مداومت برسیم.ما باید تالش کنیم با پیش بینی های اقتصادی کارآمد 
و درک درست از تولید، بازار و مشتری به راهکارهایی دست یابیم که برای 
باالدست و پایین دست و  رده های میانی و مشتری نهایی بهترین شرایط 
ایجاد شود. حامد ضیایی ادامه داد: این انجمن در راستای کار تشکلی که 
حتما برای کل مجموعه صنفی و مشتری های هر صنف و زنجیره های 
تولیدکنندگان باالدســت و پایین دست فوالد  نتیجه بخش خواهد بود، 
باهدف ایجاد همدلی و یک صدایی و تجمیع نظرات و حرکت به سمت 
کار جمعی ایجاد شده است. در این راستا انجمن در ذیل اتاق بازرگانی 

ایران که پارلمان بخش خصوصی اســت تشکیل شده و  اعتقاد ما این 
است که رستگاری اقتصاد در کشور از طریق اتاق بازرگانی میسر خواهد 
بود. باید تصدی گری دولت از این طریق کم بشود و اختیارات مخصوصا 
اقتصادی به بخش خصوصی آن هم از طریق کانال اتاق بازرگانی ایران و 
اتاق های استانی و شهرستانی تفویض شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران بابیان این که این انجمن در ایران 
600 کارخانه تولید ســازه فوالدی را در زیرگروه خــود دارد، ادامه داد: 
بسیاری از اعضا وظیفه صادرات به کشورهای منطقه را با ظرفیت حدود 
4 میلیون تن بر عهده دارند. وی از وجود ظرفیت اشــتغال حدود 40 تا 
50 هزار نفر در این حوزه خبر داد و با اشاره به اهمیت تولید محصوالت 
کیفی در حوزه ساختمان تصریح کرد: انجمن از دیرباز به این نکته توجه 
ویژه داشــته است. ازاین رو سال هاست که کار صنعت ساختمان و سازه 
مهندسی شــده است و در این راســتا در همه کارخانه های صنف واحد 

طراحی و QC بنانهاده شده است. البته با طراحان و جامعه مهندسین 
مشاور و انجمن علمی سازه های فوالدی نیز مشارکت داشته و داریم. در 
همین راستا از شرکت فوالد مبارکه نیز برای حضور در کنفرانس آذرماه 
دعوت به عمل آورده ایم. ضیایی در خصوص نتایج حاصل از جلسه انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران با مدیران فروش 
و بازاریابی فوالد مبارکه تصریح کرد: جلسه خوبی بود؛ و مدیران فروش 
داخلی فوالد مبارکه هوشمندانه و منطقی خواسته های اعضای انجمن 

را شنیدند و مقرر شد راهکارهای ارائه شده نهایی و به کار گرفته شود.
بررسی اعطای اعتبارات بلندمدت تر به مشتریان فوالد و کاهش عرضه 

محصوالت در بورس کاال
محمد تاجمیر  ریاحــی مدیر فروش داخلی فــوالد مبارکه نیز در 
خصوص اهمیت و نتایج این جلســه گفت: جلسه باهدف بهبود ارتباط 
فوالد مبارکه و مشتریان سازه های فلزی، بهبود تعامالت با فوالد مبارکه 
و انجمن سازه های فلزی، ارتقاء سطح کیفی محصوالت فوالد مبارکه و 

شناسایی انتظارات مشتریان برگزار شد.
محمد تاجمیر  ریاحی از مطرح شدن مباحث مفید و کاربردی در این 
جلســه خبر داد و گفت: یکی از این موارد استفاده از محصوالت کیفی 
در سازه های فلزی بود که در این خصوص تبادل نظر شد و شرکت را بر 
آن داشت تا راهکارهای مؤثر در حوزه بهبود کیفیت محصول در حوزه 
سازه های فلزی را دنبال و اجرایی نماید تا بدین وسیله سازه های مقاوم تر 
و سبک تر در جریان احداث بناها به کار گرفته شود. لذا در همین راستا 
شناسایی نیازها و انتظارات انجمن مطرح شد که امیدواریم فوالد مبارکه 

بتواند این توقعات را به بهترین شکل برآورده نماید.

بندرعباس- خبرنگار فرصــت امروز: آئین کلنگ زنی عملیات 
احداث پل پیامبر اعظم )ص( اتصال بلوار شهید رجایی به آزاد راه شهید 
رجایی با حضور استاندار هرمزگان، شهردار بندرعباس، فرماندار بندرعباس، 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شــهر بندرعباس، جمعی از مسئوالن 
اســتانی و شهرستان و مدیران شهرداری برگزار شد. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، استاندار هرمزگان در این 
آیین بیان داشــت :شهرک پیامبر اعظم)ص( با توجه به وسعت و تراکم 
مانند یک شــهر و دومین شهر بزرگ استان می باشد و الزم است طرح 
های ویژه ای برای توســعه زیرساخت های این منطقه در نظرگرفته شود 
تامشــکالت فعلی آن در حوزه آب ، راه، مدرسه و کالس درس بصورت 
جدی پیگیری و رفع شــود. مهدی دوســتی گفت: موضوع مهم بعدی 
ساماندهی میدان سایت پیامبر اعظم است که در تالش هستیم باتوجه 
به تامین اعتبارموردنیاز این پروژه طی چند ماه آینده آغازشود. استاندار 
هرمزگان برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب را حق ساکنان این 
منطقه دانست و تاکیدکرد: باتوجه به اتفاق نظر و همدلی خوبی که بین 
شورای شهر ، شهرداری و استانداری وجود دارد امیدواریم محدودیت های 
شهر برطرف شود و گشایش هایی در مسیر رشد زندگی مردم رقم بخورد. 
وی با اشاره به تامین زمین مناسب برای احداث پارک افزود: در راستای 

ایجاد فضاهای تفریحی مناسب به یاری خدا و با همت شهرداری بزودی 
پارک بزرگ جنگلی در محدوده پنجعلی نیز کلنگ زنی خواهدشد. مهدی 
نوبانی شــهردار بندرعباس در این مراسم اظهار کرد: امروز با کلنگ زنی 
عملیات احداث پل پیامبر اعظــم )ص(یکی از رویدادهای مهم ومثبت 
توســعه شهر برای شهروندان بندرعباسی رقم خورد. نوبانی بیان داشت: 
با احداث و بهره برداری از این پل، بار ترافیکی بلوارهای منتهی به غرب 
شهر بندرعباس کاهش پیدا می کند و با توجه به اینکه این پل مهم راه 
دسترسی نزدیکتری به صنایع غرب و بندر شهید رجایی محسوب میشود 

کارکنان و کارمندان این مجموعه ها نزدیکتر ایمن تر و با حداقل ترافیک 
میتوانند از این مسیر استفاده نمایند. این مقام مسئول افزود: افتتاح این 
پل در آینده می تواند باعث تسهیل درکاهش تصادفات و ترافیک شود. 
نوبانی گفت: شهرداری بندرعباس در راستای خدمت رسانی به شهروندان 
گام های موثری را برداشته است که حمایت و پشتیبانی شورای اسالمی 
شهر بندرعباس در این مسیر تاثیر بسزایي داشته و از اعضای محترم شورا 
در خصوص همراهی و همکاری در به ثمر نشستن پروژه ها و برنامه ها به 
خصوص عملیات احداث پل پیامبر اعظم )ص(قدر دانی می نمایم. رئیس 
شورای اســالمی شهر بندرعباس در این آیین گفت:همراهی استاندار و 
مجموعه دولت با شورای شهر و شهرداری بندرعباس می تواند اتفاقات 
خوبی را برای شهر بندرعباس و شهروندان رقم بزند. فاطمه جراره افزود: 
احداث این پل نقش بسزایی در کاهش ترافیک میدان باهنر، پل سایت 
و بلوار پاســداران دارد و اگر این پل در زمان مقرر اعالم شده افتتاح شود 
شیرینی خدمتی که برای شهروندان انجام می دهیم دو چندان می شود. 
جراره گفت: اگر در کنار شــورای شهر و شهرداری همراهی و همکاری 
دیگر ارگان ها و سازمان ها را داشته باشیم قطعا و حتما پروژه هایی که 
به شــهروندان وعده بهره برداری می دهیم در موعد مقرر به سر انجام و 

بهره برداری خواهد رسید.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: صبح امروز تفاهم نامه همکاری 
مشترک شهرداری رشــت با شرکت ســرمایه گذاری عماد acpp در 
خصوص پسماند منعقد گردید.  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت - سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست 
شهرداری رشت امروز شنبه هشــتم مرداد 1401 در جلسه با شرکت 
ســرمایه گذاری عماد acpp با موضوع پسماند و لندفیل سراوان اظهار 
داشت: مشکل زباله و پسماند امروزه در شهر رشت کامال محسوس بوده 
و بزرگترین دفنگاه شــمال کشور در سراوان واقع شده است. سرپرست 
شهرداری رشت عنوان کرد: مشکل زباله و پسماند برای شهرداری رشت 
در مدت زمان کوتاه و به راحتی قابل حل نیست. تهیه دفنگاهی جدید، 
اجرای پروژه های پســماند و راه اندازی زباله سوز تنها بخشی از کارهایی 
اســت که باید انجام گیرد. سید مجتبی خدمت بین دانا کل زباله های 
جمع آوری شــده شهرداری رشــت در طول روز را هزار و  100 تن ذکر 
کرد و گفت: از این مقدار حدود ٣50 تن زباله در شرکت کودآلی الکان 

پردازش شــده، حدود 100 تا 150 تن آن مجددا به ســراوان ریجکت 
میشــود. وی با بیان اینکه فاز ســوم و چهارم خطوط پردازش کارخانه 
کود آلی الکان با 400 تن ظرفیت پردازش در حال احداث است، گفت: 
شهرداری رشت آماده هرگونه کمک و همکاری با شرکت سرمایه گذاری 
عماد acpp است و برای از میان برداشتن موانع پیش رو از هیچ تالشی 
مضایقه نمی کند. سرپرست شــهرداری رشت اضافه کرد: مردم گیالن 
دیگر تاب تحمل دفن زباله در ســراوان را ندارند، زیرا سالهاســت که با 
مشکالت آن درگیر هستند. از طرفی به دلیل مسافرخیز بودن این استان 
و شهر رشت همواره شاهد تولید حجم زیادی از زباله توسط مسافران و 
گردشگران هستیم که شهرداری باید به تنهایی نسبت به مدیریت آن 
اقدام کند. خدمت بین دانا در پایان عزم شهرداری رشت برای پیشبرد 
برنامه های تفکیک زباله از مبدأ را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: 
شهرداری رشــت طبق اولویت بندی برنامه های خود در حوزه مدیریت 
زباله و پســماند از طرح شرکت ســرمایه گذاری عماد acpp حمایت 

میکند.  دکتر مستوفی سرمایه گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
عماد acpp نیز در این جلسه ضمن اشاره به حجم باالی زباله ای که وارد 
سراوان می شود، توضیحاتی درباره نحوه فعالیت شرکت سرمایه گذاری 
عماد acpp ارائه داد و گفت: تالش ما این اســت که بهترین سیستم را 
در این حوزه اجرایی کنیم. از طرفی معتقدیم آموزش و فرهنگ سازی 
جمع آوری زباله و انجام تبلیغات در ســطح شهر جهت تفکیک زباله از 
مبدا اثربخشی بسیار فراوانی خواهد داشت.  الزم به ذکر است، در انتهای 
این جلسه نیز تفاهم نامه همکاری مشترک شهرداری رشت با شرکت 

سرمایه گذاری عماد acpp منعقد گردید.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
گلســتان از بهره مندی نزدیک به ٣ هزار خانوار اســتان دربازه زمانی ٣ 
ماهه نخســت سال جاری از نعمت گاز طبیعی خبر داد.علی طالبی در 
این خصوص گفت: از این تعداد 1895 خانوار شهری بوده و تعداد 1105 
خانوار نیز روستایی بودند که به جمع خانوارهای برخوردار از گاز استان 
اضافه  شــده اند. وی افزود: در همین راستا درمجموع تاکنون در سطح 

اســتان حدود افزون بر 6٣1  هزار و 500 خانوار اســتان  مشترک گاز 
می باشند که از این تعداد حدود ٣92 هزار و 820 مورد مربوط به شهرها 
بوده  و تعداد 2٣8 هزار و 680 خانوار نیز روســتاهای اســتان را شامل 
می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان درادامه بابیان اینکه درحال 
حاضر خانوار تحت پوشش گاز شرکت در بخش شهری 100 درصد و در 
بخش روستایی نزدیک به 99 درصد رسیده است. تصریح کرد: بیشترین 

حجم خانوار بهره مند از گاز مربوط به شهرستان گرگان به عنوان مرکز 
استان  با بیش از 181 هزار خانوار می باشد، ضمن اینکه  شهرستان گنبد 
نیــز با افزون بر 11٣ هزار خانوار در رتبه بعدی قرار دارد.وی  در خاتمه 
ضمــن تأکید بر رعایت موارد ایمنی درحین مصرف گازاظهار داشــت: 
تاکنون در استان گلستان تمامی شهرهای استان به همراه  924  روستا، 
1042  واحد صنعتی عمده  و 65 جایگاه CNG  گازرسانی شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران:

فوالد مباركه همواره درك درستی از شرایط بازار و مشتریان داشته است

با حضور استاندار هرمزگان، شهردار بندرعباس، فرماندار بندرعباس، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس صورت گرفت

برگزاری آئین کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث پل پیامبر اعظم )ص( 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک شهرداری رشت 
acpp با شرکت سرمایه گذاری عماد

بهره مندی حدود 3000 خانوار استان گلستان از نعمت گاز طبیعی

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن استان 
بوشــهر گفت: سهم این استان در ساخت مسکن محرومان در روستاها 
و شــهرهای زیر 25 هزار نفر که با کمک، همیاری و مشــارکت بنیاد 
مســتضعفان و بنیاد مسکن اجرا می شود، 450 واحد است. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنیاد مســکن استان بوشهر؛ علیرضا مقدم در 
بازدید از پروژه های مسکن روستایی شهرستان جم افزود: در این طرح 
عالوه بر تســهیالت مسکن روستایی 50 میلیون تومان بالعوض، 2 تن 
میلگرد و 10 تن ســیمان رایگان به محرومان روســتایی برای ساخت 
مسکن کمک می شود. وی بیان کرد: تسهیالت مسکن روستایی عالوه 
بر روستاها در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت قابل پرداخت است، در 
این طرح که بزودی اجرایی خواهد شــد به ازای هر واحد 200 میلیون 
تومان وام با ســود 5 درصد پرداخت خواهد شد که یکی از برنامه های 
خوب حمایتی دولت در بخش مسکن به شمار می آید. وی اظهار کرد: 
یکی از سیاســت های مهــم دولت اجرای طرح خانه هــای ویالیی در 
شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت استان بوشهر است که در این راستا 
برنامه ریزی شــده با کمک اداره راه و شهرسازی زمین تأمین شود که 
فراخوان عمومی ثبت نام از طریق اداره بنیاد مســکن اعالم شده است. 

مقدم اظهار کرد: به تناســب ثبت نام انجام شــده در سامانه اداره راه و 
شهرسازی امکان سنجی زمین های دولتی در محدوده شهرهای زیر 100 
هزار نفر را انجام داده و زمین ها برای واگذاری آماده سازی می شوند. وی 
ادامه داد: در زمان حاضر زمین در شــهرهای آبپخش، سعدآباد، کاکی، 
اَهَرم، بادوله، آباد، ُشنِبه ،آبدان، امام حسن و دوراهک تامین شده است. 
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: انتظار می رود مردم با ثبت نام 
و تشــکیل پرونده از اجرای این طرح استقبال کنند تا با تعیین واجدان 

شــرایط و بعد از احراز سکونت آنها و استفاده از تسهیالت نهضت ملی 
مسکن صاحب خانه شوند. وی در باره واحدهای مسکونی روستایی در 
قالب نهضت جهش تولید مسکن گفت: در همه شهرهای زیر 100 هزار 
نفر جمعیت از طریق اداره راه و شهرســازی تاکنون 2هزار و 600 واحد 
زمین تأمین وتحویل شــده و مراحل تکمیل ظرفیت، تشکیل پرونده و 
تخصیص انجام شده که از این تعداد یکهزار و 700 واحد انعقاد قرارداد 
و یکهزار و 500 واحد پروانه ســاخت صادر شده است. مقدم ادامه داد: 
همچنیــن 2هزار و 600 نفر به بانک ها معرفی، عملیات اجرایی 2 هزار 
و 400 واحــد آغاز، 2هزار و 500 واحد در مرحله فونداســیون و 200 
واحد در مرحله اســکلت سازی قرار دارند. وی گفت: اگر مردم به موقع 
منابع الزم و آورده خود را تأمین و تحویل دهند در کمتر از 2 سال این 
واحدهای مسکونی به مرحله بهره برداری می رسند. مقدم یادآور شد: در 
کنار پروژه شهری، طرح نهضت ملی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 
25 هزار نفر جمعیت در دســت اجراست که شامل 2هزار و 180 فقره 
تسهیالت روستایی است و همه افراد به بانک ها معرفی و یکهزار و 196 
واحد از این پروژه تا امروز به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و مراحل اجرایی 

در حال انجام است. 

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر: 

سهم استان بوشهر از مسکن محرومان ۴۵0 واحد است
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دنیای کس��ب و کار و فوتبال ش��اید از زمین تا آسمان 
با هم فرق داش��ته باشند، اما دس��ت کم در هر دو تا باید 
تاکتیک های درجه یکی برای بردن بازی داش��ته باش��ید. 
اگ��ر در این بی��ن بتوانید از تجربیات قبلی ت��ان در زمین 
مس��ابقه به خوبی استفاده کنیم، دیگر مو الی درز کارتان 
نمی رود. دقیقا به همین خاطر معموال بهترین سرمربی های 
دنیا خودش��ان روزی بازیکنان درج��ه یک بوده اند. چنین 
ماجرایی در دنیای کس��ب و کار هم مصداق دارد. اگر شما 
دوس��ت دارید یک برند درجه یک با انبوهی از مش��تریان 
وفادار داش��ته باشید، نباید دل تان را به توصیه های بی سر 
و ته یک عده به اصطالح مشاور کسب و کار خوش کنید. 
در عوض اس��تفاده از تجربه تان در بازار و جست وجو برای 
بهترین تاکتیک های دنیا می تواند ش��ما را با یک آسانسور 

سریع السیر به باالترین درجه کارآفرینی برساند. 
اگ��ر از مخاطب های پر و پاق��رص روزنامه فرصت امروز 
باش��ید، خیل��ی خ��وب می دانید م��ا قبال درب��اره معنای 
رنگ های پرطرفدار در دنیای برندینگ و بازاریابی حسابی 
با هم گپ زده ایم. اشتباه نکنید، ما اینجا قصد نداریم دوباره 
همان مطالب را تحویل ش��ما دهیم، بلکه پای مس��ئله ای 
مهمت��ر در میان اس��ت. اصال بر فرض ش��ما خیلی خوب 
متوجه ش��دید رنگ قرمز به معنای شادی و گاهی ترس، 
رنگ سبز به معنای س��رزندگی و طبیعت، آبی به معنای 
آرام��ش و بنفش نماد زندگی لوکس اس��ت. اگر بخواهیم 
اندکی ماج��را را دراماتیک تر کنیم، می توانیم فرض کنیم 
ش��ما تک تک رنگ های مهم در دنیا را زیر و رو کرده اید و 
االن یک پا روانش��ناس حرفه ای رنگ ها هستید. همه این 
فرض ها را که در نظر بگیریم، تازه به سوال اصلی این مقاله 
می رسیم: چطور باید از روانشناسی رنگ ها در دنیای کسب 

و کار استفاده کرد؟
ش��اید ش��ما پیش خودتان بگویید وقت��ی صفر تا صد 
رنگ ها را بلد باشید، دیگر فقط چند قدم کوچک تا تبدیل 
کردن برندتان به قهرمان اصلی دنیای کس��ب و کار باقی 
مانده اس��ت. ما اصال دوست نداریم وسط رویاپردازی های 
دور و دراز ش��ما قرار بگیریم، اما راستش را بخواهید ماجرا 
به این س��ادگی ها هم نیست. کافی است به این فکر کنید 
که آیا رنگ قرمز برای برند ش��ما بهتر است یا نارنجی؟ یا 
اصال چطور باید متوجه ترکیب رنگ های مناسب با هویت 

برندتان شوید؟ 
بی شک سواالت باال اگر سخت تر از پرونده های شرلوک 
هولمز نباشد، دست کمی هم از آنها ندارد. دقیقا به همین 
خاطر ما در روزنامه فرص��ت امروز قصد داریم یکبار برای 
همیش��ه به ش��ما یاد دهیم چطور از روانشناسی رنگ در 
کس��ب و کارتان استفاده کنید؛ آن هم بدون هیچ دردسر 
اضافه ای. پس اجازه دهید به جای مقدمه چینی های بی سر 
و ته یک راست برویم سراغ اصل مطلب. این شما و این هم 

کاربردهای روانشناسی رنگ در دنیای کسب و کار.
کاربردهای روانشناسی رنگ در دنیای کسب و کار: 

چطور و چگونه
ای��ن روزها کمت��ر کارآفرینی در دنیا پیدا می ش��ود که 
اهمیت روانشناس��ی رنگ در برندینگ و بازاریابی را درک 
نکند. البته این بدان معنا نیس��ت که همه کارآفرینان دنیا 
از چنین اس��تراتژی برای توسعه کسب و کارشان استفاده 
می کنن��د. ماجرا در این میان مثل وضعیت دانش��جوهای 
رشته سینماست که همگی درس های مربوط به کارگردانی 
را پاس می کنند، اما فقط یکی از آنها مثل اسکورس��یزی 
آستین ها را باال می زند و درس هایی که خوانده را تبدیل به 
فیلم می کند؛ آن هم نه هر فیلمی، بلکه اثری شگفت انگیز 

که آدم را میخکوب می کند!
از آنجای��ی ک��ه در عرصه کارآفرینی کمتر کس��ی پیدا 
می ش��ود که عاش��ق درس و کالس باش��د، ما در روزنامه 
فرص��ت ام��روز تصمی��م گرفته ایم در ی��ک مقاله جمع و 
جور ش��ما را با کاربردهای روانشناس��ی رنگ آشنا کنیم. 
این طوری دیگر الزم نیس��ت کلی دنبال ورک شاپ های 
گوناگ��ون بگردید و چند روزی ه��م از وقت باارزش تان را 
هدر دهید. ما در ادامه سعی می کنیم خیلی ُرک و پوست 
کنده به ش��ما یاد دهیم چط��ور از اطالعات تان در دنیای 

روانشناسی رنگ ها مثل آب خوردن استفاده کنید. 
یادگیری اصول اولیه: شروع کار با مرور درس های قبلی!

اگ��ر از آن دس��ت آدم هایی باش��ید که میان��ه خوبی با 
نوس��تالژی های دوران کودک��ی دارن��د، احتم��اال خیلی 
خوب روزهای اول مدرس��ه را به ی��اد دارید. صرف نظر از 
سختی های صبح بیدار شدن بعد از سه ماه تعطیلی، مرور 
درس های س��ال گذشته در هفته های ابتدایی هم حسابی 
روی اعصاب آدم رژه می رفت. ما اصال دوس��ت نداریم شما 
را به یاد خاطرات بد دوران مدرس��ه بیندازیم، اما در مورد 
روانشناس��ی رنگ هم چاره ای به غی��ر از مرور درس های 
ابتدایی این حوزه نیس��ت. وگرنه ممکن اس��ت هر لحظه 
با مش��کالتی جدی رو به رو شوید. پس لطفا شش دانگ 
حواس تان را به فهرست ذیل و معنای خالصه وار هر رنگ 
بدهید ت��ا در ادامه کار حس گم ش��دن در یک هزارتوی 

بی پایان را نداشته باشید:
• قرمز: رنگ قرمز بیانگر احساس هیجان، شادی و گاهی 

اوقات خطر است.
• نارنج��ی: رنگ��ی برای تفری��ح، س��رگرمی و یادآوری 

خاطرات پرهیجان گذشته همراه با کمی خالقیت.
زرد: مخص��وص نش��ان   •
دادن ش��ادی و ل��ذت بردن 
از زم��ان حاض��ر ب��ه همراه 

مثبت اندیشی.
• آبی: رنگ��ی برای تقویت 
آرامش طلب��ی  صلح جوی��ی، 
و ثب��ات و اعتم��اد در می��ان 

اطرافیان.
س��بز: نم��اد جوان��ی و   •
طبیعت که در طیف روش��ن 
می توان��د صلح جوی��ی را هم 

نشان دهد. 
ب��رای  رنگ��ی  بنف��ش:   •
لوکس،  زندگی  دادن  نش��ان 
اندکی  با چاشنی  رویاپردازی 

آرامش.
قبول دارم در دنیا کلی رنگ 
متنوع وجود دارد که می شود 
تک تک آنه��ا را زیر ذره بین 
برد، اما ش��ما برای شروع کار 
اگر همین رنگ های اصلی را 
هم از حفظ باش��ید خیلی از 
مش��کالت تان حل می ش��ود. 

دس��ت کم برای فهمیدن بی دردسر توصیه های ما در این 
مقاله همین نکات کفایت می کند. پس الکی خودتان را با 
ویدئوهای آموزش��ی و ورک شاپ های تمام نشدنی خسته 
نکنید. حاال که حوصله کردید و سختی این مرور کوتاه را 
به جان خریدید، با خیال راحت می توانیم ماجراجویی مان 

را شروع کنیم. 
انتخاب احساسات: شما دنبال چه احساسی 

هستید؟
همانطور که دنیای مسابقات فرمول یک بدون ماشین های 
پرس��رعت و رویایی معنایی ندارد، عرصه روانشناسی رنگ 
ه��م بدون معنا و مفهوم هر رنگ بیش��تر ش��بیه یه طبل 
توخالی اس��ت تا استراتژی برای موفقیت برندها. پس قبل 
از اینکه با عجله س��راغ انتخ��اب رنگ ها بروید و همه چیز 
را به بخ��ت و اقبال واگذار کنید، بد نیس��ت کمی درباره 
احساساتی که می خواهید به مشتریان منتقل کنید، فکر 
نمایید. البته الزم نیست خیلی به خودتان سخت بگیرید. 
همین که خودتان را جای مش��تریان گذاشته و احساسی 
که آنها از کمپین بازاریابی یا فضای کلی برندتان می گیرند 
را مرور کنید، به اندازه کافی حرفه ای خواهد بود. در مرحله 
بعد شما باید تصمیم بگیرید چنین احساسی مناسب است 

یا نیازمند اندکی دستکاری خواهد بود. 
بی ش��ک انتخاب رنگ براس��اس حس م��ورد نیاز برای 
کمپین بازاریابی یا فرآیند کلی برندینگ کار خیلی ساده ای 
نیس��ت. به ویژه اگر شما یک تازه کار در این حوزه باشید، 
دردس��رهای تان در یک چش��م به هم زدن س��ر به فلک 
می کش��د. پس اجازه دهید قبل از اینکه همه کشتی های 
شما غرق شود، سری به تجربه یکی از برندهای دست اول 

دنیا بزنیم. ماجرا جالب شد، نه؟
برند لگو برای بس��یاری از مردم یادآوری نوستالژی های 
کودکی اس��ت که اتفاقا در اغلب موارد پایش به بزرگسالی 
هم کش��یده می ش��ود. لگو در کمپین بازاریابی داس��تان 

خودت را بس��از )Make your own story( به خوبی 
از رنگ ها برای انتقال احساس��اتی که می خواسته استفاده 
کرده اس��ت. در این کمپین لگو ب��رای معرفی فیگورهای 
جدید جنگ ستارگان صحنه ای را ترسیم کرده که در آن 
دارث ویدر )Darth Vader( که ش��خصیت ضدقهرمان 
مجموعه جنگ س��تارگان اس��ت در کنار ی��ک باربیکیو 
مش��غول آماده کردن برگرهای خوشمزه است. در گوشه 
دیگر تصویر نیز پرنسس لیا )Princess Leia( بدون هیچ 

حرف و حدیثی وسایل پیک نیک را پهن کرده است. 
اگر از طرفدارهای پر و پاقرص جنگ س��تارگان باشید، 
خیل��ی خوب می دانید بی��ن دو ش��خصیت دارث ویدر و 
پرنس��س لیا هیچ خبری از صلح و صفا نیس��ت. پس لگو 
با این کار دنبال چه هدفی بوده است؟ جواب ما برای این 
سوال القای حس دوس��تی و اطمینان دادن به طرفداران 
جنگ س��تارگان نس��بت به این نکته اس��ت ک��ه هر نوع 
فیگوری که بخواهند در سری جدید لگو پیدا می شود. برند 
لگو برای القای دقیق حس هیجان و تفریح در این کمپین 

از پس زمینه نارنجی استفاده کرده است. همانطور که قبال 
گفتیم، رنگ نارنجی نماد سرگرمی، تفریح و شادی است. 
پس چه رنگی بهت��ر از نارنجی برای کمپین لگو که اتفاقا 

پس زمینه بازی و سرگرمی هم دارد؟
کاری که لگو در کمپینش انجام داد، پیدا کردن حسی 
بود که می خواس��ت به مخاطبش القا کند. در مرحله بعد 
آنها با دقتی شبیه به وس��واس کارآگاه های جنایی دنبال 
ایجاد پیوند میان این حس با س��ر و ش��کل کمپین ش��ان 
رفتند. نتیجه کار هم کمپینی عالی در حد استانداردهای 
جهانی ش��د. پس اگر ش��ما هم به س��رتان زد که کمپین 
بازاریاب��ی برای برندتان راه بیندازی��د، حتما از تجربه لگو 
استفاده کنید و اول از همه تکلیف تان با احساسات کمپین 

را مشخص سازید؛ به همین سادگی!
استفاده از تجربه بقیه برندها: میانبری ساده و 

بی دردسر
وقتی یک بازیگر تازه کار وارد دنیای سینما می شود، یک 
عالمه س��تاره پرطرفدار و کاربلد پیش رویش قرار خواهند 
داشت. شاید این وضعیت برای بسیاری از افراد بی نهایت 
نگران کنن��ده باش��د، اما راس��تش را بخواهید یک فرصت 
طالیی هم در دل این رقابت فشرده وجود دارد. اینکه شما 
بتوانید از روی دست بزرگان یک حوزه الگوبرداری کنید و 
کیفیت کارتان را بی نهایت افزایش دهید، ایده ای نیست که 

به این سادگی ها بشود دست رد به آن زد، مگر نه؟
ماجرای باال هر چقدر هم که عجیب به نظر برس��د، در 
دنیای روانشناس��ی رنگ ها کامال مصداق دارد. ش��ما قرار 
نیس��ت همیشه کارتان را از صفر ش��روع کنید. در عوض 
می توانید خیلی ش��یک پاهای ت��ان را روی هم انداخته و 
فقط حواس تان به آنالیز عملکرد برندهای بزرگ باشد. به 
ه��ر حال برندهای بزرگ هم بودجه بیش��تری برای خرج 
کردن در حوزه روانشناسی رنگ دارند، هم اینکه هیچ وقت 
جایی نمی خوابند که زیرشان آب برود. به زبان خودمانی، 
اگر یکی از رقبای بزرگ ش��ما از ترکیب رنگ خاصی برای 
برندینگ اس��تفاده کرد، می توانید مطمئن باش��ید که آن 

رنگ به درد شما هم خواهد خورد.
از آنجایی که خیلی از کارآفرینان با مثال های دم دستی 
تاکتیک های دنیای کس��ب و کار را بهتر متوجه می شوند، 
ما در اینجا هم مثل بخش قبلی سراغ یک برند کاردرست 
رفته ایم. بلوم اس��کیپ )Bloomscape( شاید برای من 
و ش��ما برند نام آشنایی نباشد، اما جای خودش را در دل 
مشتریان انگلیس��ی زبان باز کرده است. از آنجایی که در 
زندگی مدرن و ماش��ینی امروز کمتر خبری از طبیعت به 
گوش می رسد، مدیران بلوم اسکیپ انواع و اقسام گیاهان 
را برای مشتریان ش��ان آماده کرده اند. به این ترتیب شما 
با مراجعه به سایت این برند می توانید از بین هزاران گونه 
گیاهی، سفارشات را تکمیل کنید. تا اینجای کار هیچ چیز 
عجیبی درباره یک خرده فروش��ی گل و گیاه که فقط هم 
فروش آنالین دارد، به چش��م نمی خورد. پس اجازه دهید 

کم کم وارد بخش جذاب کار بلوم اسکیپ شویم. 
وقتی شما وارد س��ایت بلوم اسکیپ می شوید، تم سبز 
با فونت های کالس��یک اولین نکاتی است که به چشم تان 
خواه��د آمد. از آنجایی که مخاطب هدف این برند جوانان 
و افراد میانس��الی است که اتفاقا میانه خوبی با گل و گیاه 
دارند، تک سبز با فونت های کالسیک کمک می کند تا این 
برند آنها را به آن قدیم ها ببرد که انسان رابطه نزدیک تری 
با طبیعت داش��ت. البته در این بی��ن نمای گل و گیاه در 
خانه های مدرن این تصویر را کامل می کند. هرچه باش��د 
مش��تریان بلوم اسکیپ قرار است برای آپارتمان های نقلی 
گی��اه بخرند. پ��س نباید با تصاویر عه��د حجر خیلی دل 

مشتریان را به خریدی با حس و حال راه اندازی یک جنگل 
آمازون در خانه شان گمراه کرد. 

برگ برنده بلوم اس��کیپ در طراحی سایتش به بهترین 
ش��کل ممکن استفاده از طیف گسترده و بی نهایت متنوع 
از رنگ س��بز اس��ت. این نکته در کنار نوارهای س��فید و 
شیری رنگ به کاربران احساس اطمینان خاطر بی نهایت 
قدرتمندی می دهد. نتیجه کار هم اینکه نرخ فروش سایت 
بلوم اسکیپ آنقدر باالس��ت که مدیران این برند حتی به 
فکر راه اندازی یک ش��عبه خرید حضوری نیفتاده اند. خب 
مگر یک کارآفرین چه چیزی بیشتر از سایتی پولساز برای 

کسب و کارش می خواهد؟
بی ش��ک در حوزه کاری شما هم اگر خیلی خوب دور و 
برتان را نگاه کنید، سر و کله کلی برند موفق پیدا می شود 
که می توانید مثل آب خ��وردن از آنها کپی برداری کنید. 
پس بهانه های قدیمی را کنار گذاش��ته و کمی از وقت تان 
در طول روز را به جای بازی کردن با گوش��ی تان به آنالیز 
رقبا اختصاص دهید. قول می دهیم دست آخر از این تغییر 
کوچک اصال پشیمان نشوید. 

توجه به تداوم روند 
برندینگ: کار نصفه و 
نیمه جواب نمی دهد!

ه��ر کاری در دنیا که فقط 
مخصوص امروز و فردا باشد، 
دست آخر شما را حسابی به 
دردسر می اندازد. در این بین 
هم فرقی میان کارهای پیش 
پا افتاده یا حس��اس نیس��ت. 
م��ا در روزنام��ه فرصت امروز 
معتقدیم تداوم کلید موفقیت 
در هر کاری اس��ت. پس اگر 
شما دوس��ت دارید مثل آب 
خوردن از روانشناس��ی رنگ 
برای بهبود اوضاع تان استفاده 
کنید، باید یکبار برای همیشه 
سعی کنید از این شاخه به آن 
شاخه پریدن را کنار بگذارید. 
وگرن��ه هیچ وقت س��ری در 
میان سرها درنمی آورید و در 
بهترین حالت همیش��ه درجا 

خواهید زد. 
بی ش��ک کارآفرین��ان حرفه ای هر ادعای��ی را به همین 
سادگی ها قبول نمی کنند. این یعنی ما باید برای ادعای مان 
مبنی بر اهمیت تداوم در برندینگ یک دلیل کامال محکم 
داش��ته باش��یم. پس اجازه دهید س��ری به دنیای آمار و 
 )Reboot( ارقام بزنیم. براس��اس مطالعه موسسه ریبوت
که متخصص حوزه س��ئو اس��ت، ۷8 درصد مشتریان در 
بازاره��ای مختلف به خوبی رنگ اصل��ی لوگو یک برند را 
به یاد می آورند. نکت��ه جالب اینکه چنین درصدی درباره 
یادآوری س��ریع لوگو در همان ن��گاه اول فقط و فقط 43 
درصد است. این یعنی ذهن انسان رنگ ها را خیلی بهتر از 
اشکال به خاطر می سپارد. پس اگر شما از رنگ های دقیق 
و مناس��بی برای برندینگ استفاده کنید، شانس تان برای 
اثرگذاری بر روی مش��تریان به طور تصاعدی افزایش پیدا 
می کند. دست کم در این حالت مشتریان به محض اینکه 
رنگی مش��ابه رنگ اصلی لوگو ش��ما به چشم شان بخورد، 

شما را در کسری از ثانیه به یاد خواهند آورد. 
در دنی��ای فوتبال تیم ها هر س��ال لباس ش��ان را عوض 
می کنند. البته در این می��ان رنگ های اصلی تیم ها ثابت 
باقی می ماند. مثال بایرن مونیخ همیش��ه لباس اصلی اش 
قرمز رنگ اس��ت و هیچ وق��ت رنگ آن را عوض نمی کند. 
این امر نه تنها نشانه ثبات و تداوم در برندینگ است، بلکه 
باعث می شود طرفداران فوتبال به محض اینکه رنگ قرمز 
به چشم شان خورد، یاد بایرن مونیخ بیفتند. خب مگر یک 
برند چه چیزی بیش��تر از اینکه همیش��ه در یاد و خاطره 

مشتریان باشد، می خواهد؟
یکی از بهترین کس��ب و کارهایی که از عنصر تداوم در 
 )Dunkin( روانشناسی رنگ استفاده می کند، برند دانکین
است. این برند با دونات های خوشمزه اش تقریبا در سراسر 
دنیا ش��هرت فراوانی دارد. اگ��ر از خریدارهای قدیمی این 
برند باشید، خیلی خوب اسم دانکین دوناتز و ترکیب رنگ 
نارنج��ی و صورتی در لوگ��و آن را به یاد دارید. نوآوری که 
مدیران این برند در س��ال های اخیر انج��ام داده اند، کنار 
گذاشتن پسوند دوناتز از اسم برندشان بود. به این ترتیب 
لوگو آنها به یک دانکین با تم نارنجی تقلیل پیدا کرد. شاید 
فکر کنید این اقدام یک پسرفت محض محسوب می شود، 
اما از نظر روانشناس��ی رنگ اقدام آنها کامال شجاعانه بود. 
اگر یادتان باش��د، در ابتدای این بخش گفتیم مش��تریان 
رنگ اصلی لوگو برندها را به خوبی حفظ می کنند. دانکین 
هم س��عی کرد با حذف رنگ صورتی از لوگوی خودش به 
مش��تریان برای حفظ بی دردسر اسم و رنگ اصلی برندش 

کمک کند. 
ش��ما هم مثل برند دانکین می توانید لوگو و اس��تراتژی 
برندس��ازی کسب و کارتان را روز به روز ساده تر کنید. اگر 
بخواهیم از اصطالحات تخصصی استفاده کنیم، باید گفت 
این کار در راستای حرکت به سوی مینیمالیسم در دنیای 
برندینگ اس��ت. اگر از ما می شنوید، به جای اینکه دنبال 
دلیل و مدرک برای ساده س��ازی طرح لوگوی تان باش��ید، 
حاال که این ترند حسابی مشهور و محبوب است تا جایی 
که می توانید از آن به س��ود خودتان استفاده کنید؛ همین 

و بس!
انتخاب پالت رنگ: توصیه ای که هیچ کس جدی اش 

نمی گیرد
استفاده از یک رنگ خشک و خالی برای برندینگ ایده 
بس��یار خوبی محسوب می شود، اما راس��تش را بخواهید 
برندهایی که از این توصیه اس��تفاده می کنند شاید حتی 
اندازه انگش��تان دو دس��ت هم نباشند. در نتیجه اگر شما 
هم به دنبال بیشتر از یک رنگ برای برندتان هستید، الزم 
نیس��ت خیلی به خودتان س��خت بگیرید و با اکراه از قید 

یکی از رنگ ها بگذرید. در عوض باید یک پالت رنگ برای 
برندتان طراحی کنید. ماجرا پیچیده شد، نه؟

احتماال شما تا به حال چندباری اصطالح پالت رنگ به 
گوش تان خورده اس��ت. این عبارت در واقع به مجموعه ای 
از رنگ ها اش��اره دارد ک��ه در کنار هم ق��رار می گیرند تا 
کار انتخاب یکی از بین آنها س��اده تر ش��ود. توصیه ما در 
ای��ن بخش هم طراح��ی یک پالت رنگ ب��رای برندن تان 
اس��ت. البته شما قرار نیست یک پالت بی عیب و نقص به 
س��بک گرافیست ها طراحی کنید، بلکه فقط باید مطمئن 
ش��وید تک تک اعضای تیم بازاریابی با برندینگ به خوبی 
رنگ ه��ای اصل��ی برندتان را ش��ناخته اند و ی��ک وقت از 

رنگ های اشتباهی استفاده نکنند. 
ای��ن روزها پالت رنگ به س��ه ش��کل مختلف درس��ت 
می شود. در شکل اول شما چند رنگ گوناگون را با نظمی 
مش��خص در کنار هم قرار می دهی��د. مثال پالت هایی که 
از طیف س��فید ش��روع شده و به مش��کی ختم می شود، 
پالت های آنالوگ )همان ش��کل اول( هستند. نوع دوم که 
مکمل نام دارد، به رنگ های متضاد اش��اره دارد که در یک 
پالت کنار هم ردیف می ش��وند. پالت هایی که در آنها رنگ 
قرمز و آبی دقیقا کنار هم قرار دارند، نمونه ای دم دس��تی 
از این نوع پالت هستند. نوع دوم این پالت ها هم تک رنگ 
است. در این پالت ها طیف های مختلف یک رنگ در کنار 
هم قرار می گیرد. مثال پالت بنفش طیف مختلف رنگ هایی 

که همگی بنفش خوانده می شوند را دربر می گیرد. 
حاال که فهمیدید پالت رنگ چیست، تنها کاری که باید 
انج��ام دهید، طراحی یک پالت از رنگ های اصلی برندتان 
است. مثال اگر لوگوی برند شما رنگ های آبی، سفید و سبز 
را شامل می ش��ود، باید یک پالت با این سه رنگ طراحی 
کنید. البته یادتان باش��د شما نمی توانید از هر نوع سبزی 
در پالت تان اس��تفاده کنید، بلکه باید دقیقا همان ترکیب 
رنگ س��بزی باشد که در لوگوی تان به کار برده اید. وگرنه 
کارتان فقط مشکلی بر روی مشکالت فعلی برندتان خواهد 

گذاشت. 
توجه به زمینه فرهنگی رنگ ها: وقتی محلی فکر 

کردن مهم می شود
معن��ا و مفهوم هر رن��گ از فرهنگی ب��ه فرهنگ دیگر 
متفاوت اس��ت. بله درست شنیدید، رنگ ها معنای جهانی 
و تغییرناپذیر ندارند. حتی در یک فرهنگ مش��خص هم 
در طول زم��ان معنای یک رنگ می تواند عوض ش��ود. با 
این حس��اب ش��ما نباید بی گدار به آب زده و بدون تأمل 
رنگی را برای برندتان انتخاب کنید. ش��اید پیش خودتان 
فک��ر کنید ادعای ما خیلی بی ربط به نظر می رس��د. پس 
 MIT در این صورت با ش��نیدن نتایج پژوهش دانش��گاه
حس��ابی شوکه خواهید شد. پژوهش��گران این دانشگاه با 
مطالعه فرهنگ های مختلف متوجه تفاوت معنای رنگ ها 
در ه��ر کدام از آنها ش��ده اند. مثال رنگ س��بز در فرهنگ 
غربی به معنای ش��انس، حسادت و گاهی هم طمع است. 
همین رنگ در فرهنگ شرق دور امید و زندگی را بازنمایی 
می کند. اگر سری به خاورمیانه بزنیم، سبز به معنای قدرت 
و آرامش است.  همانطور که می بینید، هر رنگ در این دنیا 
معناهای متفاوتی دارد. این یعنی شما باید حواس تان جمع 
باش��د از هر رنگ کجا و چطوری استفاده می کنید. وگرنه 
ش��اید در یک منطقه کارتان حسابی بگیرد، اما در گوشه 
دیگری از دنیا چیزی به جز اعتراض مش��تریان نصیب تان 
نش��ود.  اجازه دهید قبل از اینکه این بخش را تمام کنیم، 
به دو رنگ آبی و زرد هم اشاره کنیم. رنگ آبی در فرهنگ 
غربی افس��ردگی، اعتم��اد و آرام��ش را بازنمایی می کند. 
همین رنگ در گوش��ه ش��رقی دنیا نماد زنانگی، التیام و 
آرامش روان است. در خاورمیانه هم آبی نماد بهشت و امور 
معنوی خوانده می شود. ماجرا در مورد رنگ زرد هم خیلی 
سرراست نیست. زرد در فرهنگ غربی بیانگر شادی و لذت 
است. در فرهنگ شرق دور همین رنگ نماد ترس و گاهی 
اوقات وفاداری است. وقتی هم که به خاورمیانه می رسیم، 

زرد نماد ثروت و رفاه می شود. ماجرا جالب شد، نه؟
م��ا در این بخش قصد نداریم یک فهرس��ت بلند باال از 
معنای متفاوت رنگ ها برای ش��ما ردیف کنیم. در عوض 
تم��ام حرف مان این اس��ت که قبل از انتخ��اب یک رنگ 
نی��م نگاهی به بازارهای مورد نظرتان و فرهنگ بومی آنجا 
داشته باشید. اینطوری دیگر مو الی درز کارتان نمی رود و 
خبری از اعتراضات گاه و بی گاه مشتریان هم نخواهد بود.

سخن پایانی
روانشناس��ی رنگ دنیای بی نهایت پهناوری اس��ت. در 
چنین عرصه ای اگر ش��ما ندانید چطور باید گلیم تان را از 
آب بیرون بکش��ید، کاله تان پس معرکه خواهد بود. دقیقا 
به همین خاطر ما در این مقاله سراغ بعضی از تاکتیک های 
دس��ت اول برای اس��تفاده بی دنگ و فنگ این استراتژی 
رفتیم. ش��ما االن با مجموعه مقاالت ما در روزنامه فرصت 
امروز درباره روانشناسی رنگ هم معانی رنگ های اصلی را 
می شناسید، هم می دانید چطور از این استراتژی در عرصه 
کس��ب و کار اس��تفاده کنید. از اینجا به بعد همه چیز به 
همت ش��ما بس��تگی دارد. پس همین حاال آستین تان را 
باال بزنید و وارد گود برندینگ با چاشنی روانشناسی رنگ 
ش��وید.  ما در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد 
بح��ث در این مقاله کمکی هرچند کوچک به ش��ما برای 
آشنایی و استفاده از روانشناسی رنگ در حوزه کسب و کار 
کرده باشد. مثل همیشه اگر سوالی در این رابطه داشتید، 
می توانید روی ما حس��اب کنید. کافی است از طریق یکی 
از کانال های ارتباطی س��وال تان را ب��ه ما منتقل کنید تا 
همکاران من در روزنامه فرصت امروز در سریع ترین زمان 

ممکن به کمک تان بیایند. 
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