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»فرصت امروز« نقش مشتریان، کارکنان و سهامداران در ادغام بانک های نظامی را 
بررسی می کند

سه ضلعی ادغام بانکی
فرصت امروز: ابتدای دی ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از پایان ادغام بانک های نظامی خبر داد و سرانجام پس 
از دو س��ال و نیم پروژه ادغام بانک های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسس��ه اعتباری کوثر در بانک سپه به 
ایستگاه پایانی رسید. حاال با انجام این ادغام بانکی، قدیمی ترین بانک ایرانی به بزرگ ترین بانک ایرانی نیز تبدیل شده 
است.  نخستین زمزمه های ادغام بانک های نظامی در میانه های سال 97 به گوش رسید و اولین بار رئیس جمهور در 
هشتاد و پنجمین مجمع بانک  مرکزی از تصمیم دولت برای ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح خبر داد. طبق 
تصمیم شورای پول و اعتبار قرار شد پنج بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر 
حداکثر ظرف مدت 4 ماه در بانک سپه ادغام شوند. البته این ظرف زمانی 4 ماهه نهایتا دو سال و نیم طول کشید 
و در اولین روز دی ماه امسال عبدالناصر همتی از تعیین تکلیف آخرین بانک نظامی )بانک انصار( خبر داد و به این 

ترتیب، ادغام بانک های نظامی به پرده آخر خود رسید. ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح تازه ترین پرده از...

بورس تهران کانال یک میلیون و 300 هزار واحد را از دست داد

سومین هفته منفی بورس
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»اکونومیست« با استناد به گزارش بانک جهانی تخمین زد

هزینه 10 تریلیون دالری بحران کرونا

8 اشتباه فاجعه بار در زمینه تولید محتوا 
تولید محتوا خصوصا در ش��رایط حال حاضر که ویروس کرونا منجر به استفاده چندین برابری از بستر 
اینترنت شده است، تنها راه بقای برندها خواهد بود. اگرچه همه مدیران نسبت به اهمیت این موضوع ...

چالش شروع روز کاری درست مطابق برنامه
ش��روع روز کاری به طور مناسب نقش مهمی در س��اماندهی تمام امور دارد. برخی از کارآفرینان وقتی 
روزشان را بد شروع می کنند، تا پایان روز حوصله کافی برای رسیدگی به کارها ندارند. همین امر موضوع...
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جدیدترین آمار بانک مرکزی از جریان مبادالت چک نشـان 

می دهد در آبان ماه امسـال بیش از 8 میلیون فقره 
چک به ارزش 190 هزار و 100 میلیارد تومان مبادله...

چند درصد از چک های مبادله شده برگشت می خورند؟

سهم 22 هزار میلیاردی 
چک های برگشتی

نگـــاه
ادغام چطور از ورشکستگی 

بانک ها جلوگیری می کند؟
چالش های ادغام در 

نظام بانکی ایران
یافته های یک پژوهش نش��ان 
می ده��د اگرچه ادغ��ام می تواند 
راه حل مناس��بی برای جلوگیری 
از ورشکس��تگی بانک ها باش��د، 
ام��ا نتیج��ه نهای��ی آن ت��ا حد 
زیادی به ساختار بانکی کشورها 
بستگی دارد، زیرا چالش مهم در 
کشورهایی که دولت نقش پررنگی 
در مالکیت و مدیریت بانکی دارد، 
این اس��ت که فرآین��د ادغام در 
معرض تضاد مناف��ع قرار گرفته 
و از مس��یر اصلی خ��ود منحرف 
می شود. این پژوهش که پیش از 
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای 
ادغام بانک های نظامی منتشر شد، 
نش��ان می دهد این اقدام به علت 
تضاد منافع میان دس��تگاه های 
اجرایی و سهامداران باعث ایجاد 
چالش های��ی در ادغام بانک های 
نظامی خواهد ش��د. این پژوهش 
معتقد است که برای ادغام بانک ها 
باید دو مالحظه مناس��ب بودن 
وضعیت بانک پذیرن��ده و فراهم 
بودن زیرساخت های فنی در نظر 
گرفته شود. همچنین زمان در نظر 
گرفته شده برای یک ادغام موفق 
بین ۶ ماه تا یک س��ال اس��ت که 
برنامه ریزی دقیق در موفق شدن 
آن بس��یار اثرگذار اس��ت. در این 
پژوهش که با عنوان »ادغام، راهکار 

موثر جهت جلوگیری از 
2ورشکستگی بانک ها« ...
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ن��رخ بی��کاری در پاییز امس��ال به 9.4 درصد رس��یده که 
پایین ترین نرخ در ۲۵ سال گذشته است، اما این کاهش نرخ 
بیکاری علی رغم تحریم ها و شیوع کرونا به دلیل کاهش نرخ 

مشارکت اقتصادی رخ داده است.
مرکز آمار ایران در پایان هر فصل وضعیت نیروی کار کشور 
را با هدف ش��ناخت س��اختار و وضعیت ج��اری نیروی کار و 
تغییرات آن اعالم می کند. براساس تازه ترین آمار ۶۲ میلیون 
و 44۰ هزار نفر از جمعیت کش��ور در سن ۱۵ سال و بیشتر 
قرار دارند ک��ه ۵۸.۶ درصد جمعیت غیرفعال و 4۱.4 درصد 

جمعیت فعال هستند.
بازار کار از جمله بخش هایی بود که پس از ش��یوع ویروس 
کرونا به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، چراکه بسیاری از کسب 
و کارها متأثر از شیوع این ویروس یا رو به تعطیلی رفتند و یا 
مجبور به تعدیل نیرو شدند، به شکلی که طبق اعالم معاون 
اول رئیس جمهوری، در فصل بهار ۱.4 میلیون نفر بیکار شدند 
که این عدد در فصل تابستان با کاهش ۲۰۰ هزار نفری به ۱.۲ 
میلیون نفر رسید. در فصل پاییز نیز یک میلیون و ۳۳ هزار نفر 

همچنان بیکار مانده اند.
در این بین، اگرچه به تعداد بیکاران کش��ور افزوده ش��ده 
است اما نرخ بیکاری اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران برای 
پاییز امس��ال عدد 9.4 درصد را نش��ان می دهد یعنی اگرچه 
یک میلیون و ۳۳ هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور در پاییز 
امسال افزوده شده است اما نرخ بیکاری نسبت به پاییز پارسال 
۱.۲درصد کاهش یافته است. نکته مهم اینکه نرخ بیکاری 9.4 
درصدی پاییز امس��ال، کمترین رقم بیکاری در کشور از سال 

۱۳7۵ تاکنون است.
برای پاسخ به این سوال الزم است به جمعیت فعال کشور 
)ش��اغل و بیکار( نگاهی کرد چراکه جمعیت فعال مهمترین 
فاکتور در تعیین نرخ بیکاری و نرخ اشتغال هر کشوری است. 

در پاییز امسال نرخ جمعیت فعال کشور نسبت به فصل مشابه 
در س��ال قبل )پاییز ۱۳9۸( ۲.9 درصد کاهش یافته اس��ت 
بنابراین رسیدن نرخ بیکاری به 9.4 درصد متأثر از کاهش نرخ 
جمعیت فعال کشور بوده اس��ت و ارتباطی به کاهش واقعی 
جمعیت بیکار کشور و بهبود وضعیت بازار کار ندارد. این گزاره 
به این معناست که با توجه به اینکه ۲.9 درصد از افرادی که 
قباًل تمایل به پیدا کردن کار داشتند و یا اینکه شاغل بودند، 
دیگر هیچ تمایلی به حضور در بازار کار ندارند و جزو هیچکدام 
از دو دس��ته بیکار و شاغل نمی ش��وند، بنابراین نرخ بیکاری 
محاسبه شده نیز کاهش یافته است. به بیان دیگر، کاهش نرخ 
بیکاری کشور به 9.4 درصد ناشی از افزایش فرصت های جدید 
اشتغال و شاغل شدن بیکاران نیست؛ بلکه جمعیت بیکاران 
از جس��ت وجوی کار دست کشیده اند و به دنبال کار نیستند؛ 

یعنی از شمار جمعیت فعال کشور خارج شده اند.
در این ارتباط، محمدرضا عبدالهی کارشناس حوزه کار به 
»مه��ر« می گوید: »اگر برای جمعیت فعال دو ریش��ه در نظر 
بگیریم، این دو ریشه شامل بیکاران و شاغلین می شود؛ اینکه 
تمای��ل به کار در افراد کم می ش��ود را باید بخش بندی کرد. 
ب��ه عنوان نمونه یک گروه از ش��اغلین که گروه عمده ای هم 
هستند، خانم هایی را شامل می شود که از مشاغلی که عایدی 
مالی چندانی برای شان نداشته است و چندان باکیفیت نبوده 
است، استعفا داده اند و دیگر تقاضای کار نکرده اند. گروه دیگر 
افرادی هس��تند که به دلیل مالحظات بهداشتی فعاًل از بازار 
کار خارج شده اند چراکه شغل آنها تأمین کننده اصلی معیشت 
خانوار نبوده است و مثاًل درآمد خانوار را از محل هایی همچون 
سود سپرده های بانکی، بازار سرمایه و … تأمین می کرده اند. 
از این رو این مدل خروج از بازار کار، به صورت اختیاری اتفاق 

افتاده است.«
به گفته این کارشناس حوزه کار، »بیکارانی که از جمعیت 

فعال خارج و به جمعیت غیرفعال پیوسته اند، کسانی هستند 
که طی یکی دو س��ال اخیر به دنبال کار بوده اند و طی سال 
جاری به دلیل دلسردی از یافتن شغل، از بازار کار خارج شده 
و جزو جمعیت غیرفعال ش��ده اند و اص��الً دیگر به دنبال کار 

هم نیستند.«
از سوی دیگر 9.9 درصد از جمعیت شاغل کشور فاقد شغل 
ثابت بوده و جزو شاغلین ناقص محسوب می شوند یعنی این 
افراد اگرچه آمادگی ورود به اشتغال کامل را دارند اما به دلیل 
کمبود شغل مناسب، در هفته کمتر از 44 ساعت کار می کنند 
بنابراین اگرچه جمعیت شاغلین کش��ور در پاییز امسال ۲۳ 
میلیون و 4۱۳ هزار نفر بوده اما 9.9 درصد از این افراد اشتغال 
ناقص داش��ته اند. عبدالهی در این رابطه نیز می گوید: »تقریباً 
نرخ اش��تغال ناقص ما ۱۰ درصد است یعنی اینکه افرادی که 
در هفته زیر 44 س��اعت کار می کنند و برای بهبود وضعیت 
معیش��ت خانوار عالقه مند به کار کردن بیش��تر هس��تند اما 
امکانش وجود دارد، بنابراین اگر از منظر سیاس��تگذاری نگاه 
کنیم افراد دارای اش��تغال ناقص هم باید بیکار لحاظ ش��وند 
زیرا معیشت خانوارشان تأمین نمی شود. وقتی در مورد شغل 
صحبت می کنیم در مورد شغلی صحبت می کنیم که فرد در 
بنگاهی مش��غول به کار است و حداقل دستمزد وزارت کار را 
دریافت می کند و بیمه هم دارد و مابقی افراد جامعه را بیکار 

تلقی کنیم، در این صورت نرخ بیکاری سرسام آور می شود.«
نرخ بیکاری 9.4 درصدی به لحاظ شاخص های بین المللی 
درست است اما به لحاظ کارکردی برای برنامه ریزی در حوزه 
کار نمی تواند شاخص درستی باشد، از این رو اگر سیاست گذار 
به دنبال بهبود بازار کار کش��ور اس��ت نباید فقط به عدد نرخ 
بیکاری توجه داش��ته باش��د بلکه باید ن��رخ جمعیت فعال و 
نرخ اش��تغال ناقص را در نظر بگیرد؛ از س��وی دیگر نیز طبق 
اعالم مرکز پژوهش های مجلس ۶۰ درصد از جمعیت شاغل 

کشور فاقد بیمه هستند، بنابراین سیاستگذار حتماً باید این 
موضوع را نیز در نظر بگیرد. جمعیت غیرفعال به کسانی گفته 
می ش��ود که در س��ن اشتغال قرار دارند؛ ش��غلی ندارند و در 
جست وجوی کار هم نیس��تند بنابراین آن دسته از بیکارانی 
که از جست وجوی کار دست می کشند یا شاغالنی که بیکار 
شده و قصدی برای شاغل شدن ندارند جزو جمعیت غیرفعال 
دس��ته بندی می ش��وند. جمعیت فعال نیز به کس��انی گفته 
می ش��ود که در سن اش��تغال قرار دارند و در زمان بررسی، یا 
شاغل هستند، یا در جست وجوی کار بنابراین جمعیت فعال 

شامل جمعیت بیکار و جمعیت شاغل می شود.
همچنین اکبرپور، کارشناس و پژوهش��گر بازار کار درباره 
وضعیت اش��تغال و نرخ بیکاری در پاییز امس��ال به »ایرنا«، 
گفت: »در س��ال های اخیر تحریم ه��ای ظالمانه و پس از آن 
شیوع کرونا تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و به تبع آن بازار کار 
و میزان اش��تغال افراد داشته است. با شیوع ویروس کرونا در 
اس��فند سال گذشته شاهد بودیم که نرخ مشارکت اقتصادی 
در بهار 99 نسبت به بهار 9۸ نزدیک به ۳.۶ درصد کم شد و 
جمعیت فعال کشور ریزش کرد و به جمعیت غیرفعال افزوده 
ش��د به بیان س��اده تر، افراد دیگر تمایل به جست وجوی کار 
نداش��تند و از یافتن کار دلسرد شدند. البته این وضعیت تنها 
مختص کشور ما نبود و در تمام کشورهای حتی در کشورهای 

توسعه یافته نیز اتفاق افتاد.«
او به میزان بیکاری در کشوهای دیگر در دوران شیوع کرونا 
اش��اره کرد و گفت: »طبق بررسی ها نرخ بیکاری در کانادا از 
فوری��ه تا آوری��ل ۲۰۲۰ حدود ۶ درص��د افزایش یافت و 7۵ 
درصد ش��اغالن آمریکای��ی در این دوران ب��ا  کاهش درآمد، 
تعدیل موقت یا بیکاری دائم��ی مواجه بودند و باالترین رقم 
نرخ بیکاری آمریکا با ۱4.7 درصد در آوریل ۲۰۲۰ رقم خورد. 
همچنین شمار بیکاران در آلمان در یک ماه )ژوئیه( ۵7 هزار 

نفر افزایش یافت و متوسط نرخ بیکاری در آلمان به 4.4 درصد 
در ماه آگوس��ت )باالترین نرخ بیکاری آلمان از فوریه ۲۰۱۶( 
رسید و در هند نیز ۱9 میلیون نفر بیکار شدند. همچنین در 
اس��پانیا نرخ بیکاری افزایش قابل مالحظه ای داشت و در سه 
ماهه سوم سال ۲۰۲۰ میالدی رشد ۱۶.۲۶ رسید و بیش از ۳ 

میلیون و 7۰۰ هزار نفر بیکار شدند.«
به گفته این پژوهش��گر بازار کار، »ش��یوع کرونا تاثیر قابل 
توجهی بر بازار کار داش��ت و نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز 
9۸ ک��ه برابر 44.۳ درصد بود را به رقم 4۱.4 درصد در پاییز 
99 رساند که در مقایسه با بهار 99 که 4۱ درصد بود وضعیت 
اندکی بهبود یافته است. مقایسه نرخ بیکاری در پاییز امسال 
و پارس��ال نشان می دهد که این نرخ کاهش ۱.۲ داشته است 
و ای��ن کاهش به دلیل ایجاد ش��غل جدید نبوده اس��ت بلکه 
جمعیت جویای کار یا همان نرخ مشارکت اقتصادی کاهش 
یافته اس��ت و در نتیجه، نسبت هم کم شده است و جمعیت 
فعال به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند. یعنی این کاهش نرخ 
مشارکت به دلیل تغییر سیاست ها نیست بلکه با پاندمی کرونا 

انتظار می رفت که بازار کار اینگونه باشد.«
او در پایان به وضعیت اش��تغال زنان و جوانان اش��اره کرد 
و گفت: »در ش��رایطی که اقتصاد مولد نیس��ت و بازار کار با 
چالش هایی همچون کرونا و تحریم مواجه است و مولد نیست 
نیروی کار جوان و زنان آس��یب پذیرتر هستند و نرخ بیکاری 
در بین آنها نسبت به میزان بیکاری کل بیشتر است. در این 
س��ال ها تالش کردیم که میزان مش��ارکت اقتصادی زنان را 
افزای��ش دهیم و حتی نرخ مش��ارکت اقتصادی ۲۰ درصدی 
را ب��رای این گروه پیش بینی ک��رده بودیم که نه تنها محقق 
نشد بلکه س��یر نزولی نیز داشته است و باید تالش کنیم در 
دوران بهبود شرایط اقتصادی زمینه فعالیت این گروه را فراهم 

کنیم.«

از گذش��ته تاکنون بهترین ابزار برای س��نجش می��زان یادگیرِی 
دانش آموزان، برگزارِی آزمون ها و امتحانات بوده است، اما با تغییراتی 
که به واسطه پاندمی کرونا در روند تحصیل دانش آموزان و همچنین 
برگزاری آزمون ها در مدارس ایجاد شده است، آیا باید شیوه سنجش 
یادگی��رِی دانش آموزان را تغیی��ر داد؟  به گزارش »اکونومیس��ت«، 
همه گیری کرونا در سراسر جهان برنامه درس و مدرسه دانش آموزان 
را به هم ریخته اس��ت. ابتدا تمام مدرس��ه ها را تعطیل کردند. حتی 
در کش��ورهایی که مدرسه هنوز تعطیل نش��ده بود، باز هم کالس ها 
و امتحانات مختل ش��ده بودند. برخی از کشورها آزمون های کشوری 
برگزار کردند. برخی از کش��ورها مثل بریتانیا، فرانسه و ایرلند هم به 
کلی آزمون ها را لغو کردند. آنها سیستم دیگری برای نمره دادن پیدا 
کردند. آسیب پذیرِی امتحانات بزرگ در برابر چنین بحران هایی باعث 
ش��ده بود که کاربردی ب��ودِن آنها هم به طور کلی زیر س��وال برود، 
اما آی��ا راه بهتری هم وجود دارد که بتوان به کمک آن، آموخته های 

دانش آم��وزان را اندازه گرفت؟ امتحانات مش��کالت بس��یاری دارند. 
اغل��ب اوقات قابل اطمینان نیس��تند. بررس��ی ها نش��ان می دهد که 
عملکرد آزمون دهندگان به این س��ادگی قابل تشخیص نیست. برای 
بس��یاری از دانش آم��وزان، آزمون ه��ا و امتحانات فقط اب��زاری برای 
شکنجه و اضطراب است. اغلب اوقات، امتحانات به شیوه بدی برگزار 
می شوند. بسیاری از مواقع هم امتحانات به درستی طراحی نشده اند 
و به همین دلیل نمی توانند نتیجه درس��ت و دقیقی را نش��ان دهند. 
بررسی ها نشان می دهد به ویژه در کشورهای در حال توسعه، آزمون ها 
به درس��تی طراحی نمی ش��وند. بسیاری از کش��ورها مانند الجزایر و 
اتیوپی ب��رای اینکه جلوی تقلب را بگیرند، ب��ه کلی قید آزمون های 
اینترنت��ی را زده اند. اما به رغم همه مش��کالتی که آزمون ها دارند، باز 
هم امتحانات کاربردی ترین و عملی ترین راهکار برای بررس��ی میزان 
یادگیرِی دانش آموزان هس��تند. دیگر موارد به ندرت می توانند تا این 
اندازه کمک کننده باشند و نش��ان دهند دانش آموز چقدر یاد گرفته  

است. اما به هر حال این سیستم مشکالتی دارد. مثال بررسی ها نشان 
می ده��د معلم ها اغلب اوقات به دانش آموزانی که به یک گروه اقلیت 
تعل��ق دارند، نمره کمتری می دهند. در آمریکا، خانواده ها اصرار دارند 
که عزیزدردانه های شان باید بهترین نمره را بگیرند و همین مسئله به 
فشاری هم بر دانش آموزان و هم بر معلم ها تبدیل شده است. به این 
ترتی��ب، میانگین نمرات دانش آموزی در آمریکا باال رفته  اس��ت و به 
همین خاطر نمی توان میزان هوش و توانمندِی دانش آموزان را به این 
سادگی از روی نمرات آنها تشخیص داد. آزمون ها و امتحانات همیشه 
به گونه ای طراحی می شوند که اضطراب و هیجان دانش آموز در آن در 
نظر گرفته نمی شود. حتی در مورد تعدد امتحانات هم هنوز به نتیجه 
مشخصی نرسیده اند. برخی می گویند بهتر است وقتی درس ها کامال 
تمام شد، امتحانات برگزار شوند، اما برخی دیگر می گویند امتحانات 
باید به صورت مستمر برگزار شوند تا میزان یادگیرِی دانش آموزان به 
صورت دقیق سنجیده شود، اما شاید وادار کردِن دانش آموزان به انجام 

تحقیقات و پروژه های مدرسه ای بتواند کمی وضعیت را بهبود ببخشد.
همه گیرِی کرونا نباید ت��ا این اندازه روی رویه های معموِل زندگی 
اثر بگذارد. در حالی که برخی از کشورها مثل انگلستان برای برگزارِی 
امتحانات با مش��کل مواجه شده اند، برخی دیگر همچنان به سادگی، 
این آزمون ه��ا را برگزار می کنند. برای مث��ال چین و آلمان عملکرد 
بهتری در این زمینه داشته اند. البته دانش آموزان بعد از تعطیلی های 
موج اول، دوباره به مدرس��ه رفتند، اما حاال با تعطیلی های موج دوم، 
دوباره خانه نش��ین ش��ده اند. به هر حال اکنون بس��یاری از کشورها 
ب��ه این فکر می کنن��د که امتحانات را در س��ال ۲۰۲۱ چطور برگزار 
کنند. بس��یاری از دانش آموزان هنوز به ش��یوه های اینترنتی و از راه 
دور، آموزش می بینند. بس��یاری از کشورها می گویند حاضر نیستند 
دانش آموزان را در چنین ش��رایطی به مدرس��ه بفرستند چراکه هم 
سالمت دانش آموزان و هم سالمت معلمان به خطر می افتد. در واقع 
آنها معتقدند که برگزارِی امتحانات هم منصفانه نیست. دولت ها بدون 

تردید باید در زمینه برگزاری یا عدِم برگزارِی امتحانات در سال آینده، 
دخالت هایی داشته باشند. بسیاری از دولت ها همین سالی که گذشت 
هم در امتحانات و مسئله آموزش دخالت کردند. شاید حجم امتحانات 
کمتر ش��ود. میزان فعالیت دانش آموزان خارج از ساعات کالسی هم 
باید س��نجیده ش��ود تا بهتر بت��وان از روی نم��رات آزمون ها، میزان 
یادگی��رِی دانش آموز را قضاوت کرد. نکته اینجاس��ت که به هر حال، 
مهمترین آزمون ها باید به هر شکلی که شده، برگزار شوند. بسیاری از 
دانش آموزان در این شرایط سخت، درس خوانده اند و تالش کرده اند. 
در نتیجه باید این فرصت را داشته باشند که یادگیری شان سنجیده 
شود. فعال ابزاری کاربردی تر و دقیق تر از امتحانات برای بررسِی میزان 
یادگیرِی دانش آموزان وجود ندارد. دانش آموزانی که درس خوانده اند 
هم باید به نوعی مورد س��نجش قرار بگیرند چراکه اس��تحقاق این را 
دارند. پس امتحانات تا اطالع ثانوی باید در همه کشورهای جهان به 

همان شکل سابق برگزار شود. چاره ای جز این وجود ندارد.

گزارش »اکونومیست« از تحوالت آموزشی در بحران کرونا

امتحان ترسناک است، اما جایگزین ها بدترند

بیکاری چطور به کمترین نرخ 25 سال گذشته رسید؟

پارادوکس بهبود بیکاری در تنگنای کرونا



فرص��ت امروز: ابتدای دی ماه بود ک��ه رئیس کل بانک مرکزی از پایان 
ادغام بانک های نظامی خبر داد و س��رانجام پس از دو س��ال و نیم پروژه 
ادغ��ام بانک های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسس��ه اعتباری 
کوثر در بانک سپه به ایستگاه پایانی رسید. حاال با انجام این ادغام بانکی، 
قدیمی ترین بانک ایرانی به بزرگ ترین بانک ایرانی نیز تبدیل شده است. 

نخس��تین زمزمه های ادغام بانک های نظامی در میانه های س��ال 97 به 
گوش رس��ید و اولین بار رئیس جمهور در هشتاد و پنجمین مجمع بانک 
 مرکزی از تصمیم دولت برای ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح 
خبر داد. طبق تصمیم ش��ورای پول و اعتبار قرار ش��د پن��ج بانک انصار، 
قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر حداکثر ظرف 
مدت 4 ماه در بانک سپه ادغام شوند. البته این ظرف زمانی 4 ماهه نهایتا 
دو سال و نیم طول کشید و در اولین روز دی ماه امسال عبدالناصر همتی 
از تعیین تکلیف آخرین بانک نظامی )بانک انصار( خبر داد و به این ترتیب، 
ادغام بانک های نظامی به پرده آخر خود رسید. ادغام بانک های وابسته به 
نیروهای مس��لح تازه ترین پرده از تجربه ادغام در شبکه بانکی ایران است 
که البته با تجربه ادغام در سال های ابتدای انقالب تفاوت ماهوی دارد. حال 
س��وال این است که »ادغام« دقیقا چیست و چه تفاوت هایی با »انحالل« 
دارد و کدام حق الناس در پدیده »ادغام« مطرح اس��ت؟ در گزارش حاضر، 
به بررسی حقوق قانونی مشتریان، کارکنان و سهامداران بانک های ادغامی 

می پردازیم.
پاسداشت حق الناس در تجربه ادغام بانک ها

واژه »ادغ��ام« از مصدر افعال به معنای در هم فش��ردن و فرو بردن دو 
چیز یا حرفی را در حرف دیگر آمیختن اس��ت. دایره المعارف »ویکی پدیا« 
نیز ادغ��ام را این گونه تعریف کرده: »از دیدگاه حقوقی ادغام نوعی تلفیق 
و دره��م آمیختگ��ی دو یا چند واح��د موجود در یک واحد اس��ت که به 
موج��ب آن واحد ادغام پذیر، س��هام، منافع یا دارایی واحد ادغام ش��ده را 
قانونا به دس��ت می آورد.« ادغام محصول توافق دو یا چند ش��رکت است 
بنابراین اس��اس ادغام بر توافق سهامداران دو یا چند واحد شکل می گیرد 
و محقق می شود که نتیجه آن انتقال مسالمت آمیز و توافقی حقوق، اموال 
و دارایی ها و همچنین تعهدات واحد ادغام شونده در واحد ادغام پذیر است. 
پس ادغام به مفهوم انحالل شرکت ادغام شده نیست و حتی در بعضی انواع 
ادغام ها ش��خصیت حقوقی واحد ادغام شده همچنان پابرجاست. بنابراین 
مبن��ای حقوقی ادغام، توافق دو یا چند ش��رکت و س��هامداران به منظور 
گس��ترش فعالیت و کسب س��ود بیشتر اس��ت، اما ادغام برخالف انحالل 
هیچ گاه موجب سلب حقوق قانونی سهامداران واحد ادغام شده و یا تبدیل 
وضعیت س��هامدار واحد ادغام شده به طلبکار نیست و بعد از تحقق ادغام 
کلیه حقوق و تعهدات موسسه ادغام شده )از جمله حقوق صاحبان سهام( 

به شرکت ادغام پذیر منتقل می شود.
به عبارت دیگر، همان گونه که ش��رکت ادغام پذیر کلیه امول و امالک و 
دارای های شرکت ادغام شده را صاحب می شود بایستی پاسخگوی تعهدات 
آن در برابر مردم و سهامداران نیز باشد. بر این اساس، سهامداران واحدهای 
ادغام ش��ده هر یک به نس��بت سهام خود در ش��رکت ادغام پذیر سهیم و 
شریک خواهند ش��د، درحالی که در مقوله انحالل کل شخصیت حقوقی 
ش��رکت یا موسسه منحل ش��ده از بین می رود و تسویه مطالبات صورت 
می گی��رد و اموال باقیمانده آن پس از پرداخت و تس��ویه بدهی احتمالی 
آن بین شرکا یا س��هامدارانش به نسبت سهام تقسیم می شود. همچنین 
در فرآیند ملی ش��دن نیز کل سهام شرکت های ملی شده به تملک دولت 
درمی آید و جز دولت دیگر کسی سهامدار نیست و لذا در پدیده ملی شدن 

سهامداران واحدهای ملی شده تبدیل به طلبکاران آن می شوند.
متاسفانه در قانون تجارت ایران ادغام شرکت های تجاری و فرآیندهای 
مربوط به آن به طور ش��فاف پیش بینی نش��ده اما ماده ۱۰۵برنامه پنجم 
توسعه ادغام شرکت ها را بدین گونه تبیین کرده است: »ادغام شرکت های 
تج��اری، مادامی ک��ه موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نش��ود، 
به ش��کل یک جانبه )بقای یکی از شرکت ها � شرکت پذیرنده( و ادغام دو 
یا چند جانبه )محو ش��خصیت حقوقی ش��رکت های ادغام شونده و ایجاد 
ش��خصیت حقوقی جدید � ش��رکت جدید(، در چارچوب اساس��نامه آن 
شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع 
این بند ش��امل مواردی که ش��رعا قابل انتقال نمی باش��د نمی گردد کلیه 
حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات ش��رکت یا شرکت های موضوع 

ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.«

تجربه ادغام بانکی در سال های دور و نزدیک
موضوع ادغام بانک ها در کشورمان تازگی ندارد. در خردادماه ۱۳۵۸ بود 
که شورای انقالب کلیه بانک ها را ملی اعالم کرد و مالکیت خصوصی سهام 
بانک ها به طور کلی منتفی شد و کل سهام بانک های ملی شده در اختیار 
دولت قرار گرفت. چند ماه بعد به پیش��نهاد دولت الیحه »نحوه اداره امور 
بانک ها« به تصویب شورای انقالب رسید و به استناد این قانون نهادی به 
نام »مجمع عمومی بانک ها« جایگزین »مجمع عمومی سهامداران« کلیه 
بانک های ملی شده گردید. تولد بانک های جدید صنعت و معدن، کشاورزی، 
مسکن، ملت، تجارت و صادرات براساس مصوبه »مجمع عمومی بانک ها« 
از نتایج ادغام بانک های ملی ش��ده است. پس در پدیده ملی شدن بانک ها 
اساسا سهام بخش غیردولتی منتفی و »مجمع عمومی بانک ها« جایگزین 
سهامداران بانک های ملی شده می شود؛ در حالی که ادغام اخیر تعدادی از 
بانک ها و موسس��ات اعتباری متکی به مصوبه مجلس نیست و در نهایت 

متکی و مستند به تصویب مجمع عمومی سهامداران آنهاست.
از چند س��ال پیش نیز موضوع ادغام چند بانک و موسسه اعتباری جزو 
برنامه های راهبردی بانک مرکزی قرار گرفت. ماجرا به اواخر س��ال ۱۳9۶ 
برمی گردد که فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی در برنامه »تیتر 
امش��ب« ش��بکه خبر گفت: »همانطور که انتظار می رف��ت روند ادغام دو 
موسسه اعتباری »ثامن« و »مهراقتصاد« با بانک انصار با هدف ایجاد بانکی 
بزرگتر و کارآمدتر به پایان رس��ید و این بانک از س��ال آتی ش��روع به کار 

خواهد کرد.«
ام��ا این ادغام آن گونه که معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم کرد، محقق 
نش��د و ی��ک بانک جدید حاصل ادغ��ام دو بانک انص��ار و مهراقتصاد پای 
به عرصه ش��بکه بانکی کش��ور ننهاد، بلکه فقط موسسه اعتباری ثامن در 
بانک انصار جای گرفت. س��پس یک س��ال گذش��ت و در ادامه این برنامه 
در اس��فندماه ۱۳97 روابط عمومی بانک مرکزی برنام��ه ادغام بانک ها را 
این گونه اعالم کرد: »با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت  بانک های 
انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب 
یک بانک واحد باثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده 
نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک 
س��په به عنوان نخس��تین بانک ایرانی و یکی از بانک های معتبر دولتی در 
عرصه بانکداری کش��ورمان ادغام می ش��وند.« روابط عمومی بانک مرکزی 
همچنین در مورد وضعیت شغلی کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی تأکید 
کرد: »موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی 

حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار مي باشد.« 
حقوق مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی 

مشتریان بانک ها عموما هم سپرده گذاران هستند و هم صاحبان حساب 
و تس��هیالت گیرندگان و همچنی��ن کلیه اس��تفاده کنندگان از خدمات و 
تعهدات بانکی. یکی از عوامل موثر در جذب مشتری در صنعت بانکداری، 
اعتب��ار اجتماعی و رفتار خوش کارکنان و مدیران بانکی اس��ت. مردم به 
اعتبار خوش��نامی بانک ها و سایر موسسات ادغامی سپرده های خود را در 
اختیار آنها گذاشته اند تا در عملیات بانکی مورد استفاده قرار گیرد و سود 
حاصل از عملیات مجاز بانکی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع 
بانک بین شرکای عملیات بانکی یعنی بانک و سپرده گذاران تقسیم شود. 
به همین نحو مردم با اعتماد به اعتبار اجتماعی بانک ها و مدیران ستادی 
یا اس��تانی آن، مبادرت به افتتاح انواع حساب ها می کنند و عملیات بانکی 
موردنظر خود را با آرامش خاطر و اطمینان از پاکدستی و امانت کارکنان 

آن بانک انجام می دهند و مشتری بانک می شوند.
این اعتبار اجتماعی و اعتماد عمومی، سرمایه ملی هر بانک است بنابراین 
پذیرفتنی نیس��ت که در فرآیند ادغام، حقوق قانونی و ش��رعی مشتریان 
بانک های ادغام شده آن گونه که بایسته و شایسته است، پاس داشته نشود؛ 
کما اینکه شورای انقالب در ماده ۲۰ الیحه قانونی اداره امور بانک ها چنین 
تأکید کرده است: »کلیه دارایی ها و بدهی های بانک های ادغام شده در یک 
گروه جزء دارایی و بدهی مش��ترک بانک مزبور محسوب می شود و بانک 
مذکور در  مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک های ادغام شده 
می باش��د.« در این امر مهم، اطمینانبخش��ی به مشتریان بانک های سابق 
انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر از جمله 

ضرورت های بنیادین ادغام است.
حقوق کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی

بانک های ادغام شده انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسسه 

اعتباری کوثر هر یک دارای صدها بلکه هزاران نیروی شاغل یا بازنشسته اند 
و مخارج زندگی خود را از طریق بانک ها و موسس��ات مورد اش��اره تأمین 
می کرده ان��د. بیمه آنان نیز غالبا تامین اجتماعی اس��ت. بانک مرکزی در 
اطالعیه اس��فندماه خود تأکید کرده: »کلیه کارکنان ش��اغل در بانک ها و 
مؤسس��ه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذش��ته مشغول به فعالیت 
بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار 
مي باش��د.« همچنین مدیرعامل محترم عامل بانک س��په در مصاحبه ای 
گفته: »کارکنان و کارمندان بانک نباید نگران حذف شعب بانکی و یا ادغام 

بانک ها در بانک سپه باشند چراکه هیچ یک از آنها تعدیل نمی شوند.«
اظهارات فوق نش��ان از عزم جدی بانک مرکزی و بانک س��په به رعایت 
حقوق استخدامی کارکنان بانک های ادغام شده دارد، اما نباید فراموش کرد 
که کارکنان بانک ها و موسس��ات اعتباری ادغام شده وارثان سال ها تجربه 
امور بانکی اند و گذاران زندگی خود و خانواده محترم ش��ان را با اس��تخدام 
مستقیم در بانک و یا استخدام از طریق شرکت های وابسته به آن بانک ها 
)اصطالحا نیروهای شرکتی( سامان داده اند. گرچه انتظار غیرمنطقی است 
که در این مورد همه مدیران و کارشناس��ان بانک ها و موسسات اعتباری 
ادغامی در همان پست های قبلی خود در بانک سپه مجددا ابقا و مشغول 
ادامه خدمت باش��ند یا آنکه در هر اس��تان به تعداد بانک ها و موسس��ات 
اعتباری ادغام ش��ده مدیر استان بانک سپه منصوب شود، زیرا تحقق این 
ایده اساس��ا امکان پذیر نیست، اما ادغام بانک ها نیز نبایستی موجب شود 
که کارکنان و پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی به طور کلی از بازار کار 
حذف و به خیل بیکاران کشور بپیوندند یا اینکه تنزل شغلی پیدا کنند و 
در مش��اغل و سمت های غیرمتناسب با رشته تحصیلی و تخصص شان به 
کار گرفته شوند. مثال مدیر یا کارشناس حقوقی بانک با چندین سال سابقه 

خدمت به عنوان تحویل دار شعبه منصوب شود. 
بدی��ن جهت، اگ��ر ادغام منتهی به بیکار ش��دن کارکن��ان بانک ها و 
موسس��ات ادغامی ش��ود، دقیقا با مبانی و اصول ادغام و حقوق ملت در 
قانون اساس��ی درخصوص امنیت ش��غلی و نص ماده ۱۰۳ قانون برنامه 
پنجم توسعه مغایرت دارد. رعایت حقوق استخدامی کارکنان بانک های 
انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسس��ه اعتباری کوثر در 
هر رده ش��غلی اعم از اعضای هیأت مدیره، مدیران، کارشناسان و سایر 
کارکنان ش��رکتی ش��اغل در بانک ها و همچنین رفع  بالتکلیفی شغلی 
حداقل انتظار آنان و خانواده های محترم شان است. برای رفع این ابهامات 
و نگرانی ها به نظرمی رس��د بانک سپه بایستی برنامه های عملیاتی خود 
در زمینه نحوه به کارگیری کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی 
در بانک س��په و به ویژه نحوه انتقال به بخش دولتی و نحوه و ش��رایط 
احتساب سوابق بیمه ای آنان را به نحو شفاف اطالع رسانی عمومی نماید 
تا هر یک از کارکنان بانک ها تکلیف خود را بداند و براساس آن در مورد 

آینده شغلی خود برنامه ریزی نماید.
حقوق سهامداران بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی

طبق قانون تجارت، س��هم، قسمتي از سرمایه شرکت سهامي است که 
مش��خص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت 
س��هامي مي باش��د بنابراین سهامدار کسی اس��ت که به طور مشاعی و به 
نس��بت ارزش س��هم خود در تمامی اموال و دارایی های ش��رکت مالک و 
سهیم اس��ت. برخالف ملی ش��دن، فرآیند ادغام منتهی به سلب مالکیت 
س��هامداران واحدهای ملی شده و تبدیل س��هامداران سابق به طلبکاران 
فعل��ی ش��رکت ادغام پذیر نخواهند ش��د، زیرا آنچ��ه در »مجمع عمومی 
سهامداران« مورد تصویب اکثریت قرار می گیرد صرفا تصویب ادغام شرکت 
در شرکت ادغام پذیر است، ضمن آنکه هیچ مجمعی ولو با تصویب اکثریت 
سهامداران نمی تواند سهامداران اقلیت را به طلبکار شرکت تغییر ماهیت 
دهد. به همین دلیل فرآیند ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، 
مهراقتصاد و مؤسس��ه اعتباری کوثر در نهای��ت متکی به تصویب مجمع 
عمومی صاحبان سهام بانک ها و موسسات ادغام شده بوده است. این بدان 
معناست که ادغام نه با مصوبه مجلس بلکه نهایتا با تصویب و رأی اکثریت 
س��هامداران بانک های ادغام شده محقق ش��ده است. در نتیجه این شیوه 
ادغام به منزله تبدیل سهامدار به طلبکار بانک نیست. به هرحال بر حسب 
تصمیم  مراجع قانونی ذی ربط ظاهرا مقرر ش��ده به س��هامداران بانک ها و 
موسسات اعتباری ادغامی بهای سهم پرداخت شود بنابراین در فرآیند این 
ادغام مهمترین موضوع نحوه ارزیابی ارزش روز سهام شرکت ها یا بانک های 

ادغام شده و پرداخت حقوق شرعی و قانونی سهامداران است.

»فرصت امروز« نقش مشتریان، کارکنان و سهامداران در ادغام بانک های نظامی را بررسی می کند

سه ضلعی ادغام بانکی
نگاه

ادغام چطور از ورشکستگی بانک ها جلوگیری می کند؟
چالش های ادغام در نظام بانکی ایران

یافته های یک پژوهش نش��ان می دهد اگرچه ادغام می تواند راه حل 
مناسبی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها باشد، اما نتیجه نهایی 
آن تا حد زیادی به ساختار بانکی کشورها بستگی دارد، زیرا چالش مهم 
در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در مالکیت و مدیریت بانکی دارد، 
این است که فرآیند ادغام در معرض تضاد منافع قرار گرفته و از مسیر 
اصلی خود منحرف می ش��ود. این پژوهش ک��ه پیش از تصمیم اخیر 
بانک مرکزی برای ادغام بانک های نظامی منتش��ر شد، نشان می دهد 
این اقدام به علت تضاد منافع میان دس��تگاه های اجرایی و سهامداران 
باع��ث ایجاد چالش هایی در ادغام بانک های نظامی خواهد ش��د. این 
پژوهش معتقد اس��ت که برای ادغام بانک ها باید دو مالحظه مناسب 
بودن وضعیت بانک پذیرنده و فراهم بودن زیرساخت های فنی در نظر 
گرفته شود. همچنین زمان در نظر گرفته شده برای یک ادغام موفق 
بین ۶ ماه تا یک س��ال اس��ت که برنامه ریزی دقیق در موفق شدن آن 

بسیار اثرگذار است.
چالشهای ادغام بانک های نظامی

در این پژوهش که با عنوان »ادغام، راهکار موثر جهت جلوگیری از 
ورشکستگی بانک ها« توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، به 
سه دلیل برای ادغام بانک ها اشاره شده است؛ نخست اینکه ادغام باعث 
پیشگیری از ورشکستگی بانک ها می شود. این مطالعه سپس به بررسی 
ادغام های بانکی جهان پرداخته و نتیجه گرفته که بیش��تر ادغام های 
بانک��ی در طول دوره بحران های بانکی اجرا ش��ده اس��ت. برای نمونه 
در کش��ور آمریکا در دوره بحران مالی، ۱۶ ادغام بانکی صورت گرفته 
است. دومین و سومین دلیل اشاره شده، جلوگیری از فساد اقتصادی با 
نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک ها پس از ادغام آنهاست. همچنین 
ادغام بانک ها یکی از روش های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای 
مالی است و از آنجا که بانک ها در همه کشورها از طریق اعطای وام و 
پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی 
در اقتص��اد دارند، همواره کارایی بانک ها یکی از مهمترین موضوعاتی 
اس��ت که توجه زیادی را به خود مبذول داش��ته اس��ت. در نتیجه در 
بعض��ی از موارد ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی 

نیز به شمار می رود.
در ای��ن مطالعه ادغ��ام بانک ها از نظ��ر حقوقی، موض��وع فعالیت 
ش��رکت تجاری و از لحاظ دخالت دولت تقس��یم بندی شده است. در 
تقسیم بندی ادغام از لحاظ دخالت دولت ها سه دسته ادغام بانک های 
خصوصی، ادغ��ام بانک های دولت��ی و ادغام بانک ه��ای فاقد ماهیت 
مش��خص دولتی یا خصوصی )خصولتی( در نظر گرفته ش��ده است. 
بانک هایی که صد درصد سهامداران آنها دستگاه های اجرایی کشورند 
بانک های دولتی هس��تند که تصمیم گیری درخصوص این بانک ها با 
دس��تگاه اجرایی مربوطه از طریق ط��رح در مجمع عمومی فوق العاده 
و با اصالح قوانین یا اساسنامه آنها انجام می شود. البته عالوه بر اینکه 
س��هامداران اصلی این نوع بانک های دولتی غالبا ش��رکت های دولتی 
هستند که تصمیم گیری درخصوص آنها نیز با مدیران این دستگاه های 
اجرایی است. در نظام بانکی و پولی ایران بانک هایی ایجاد شده اند که 
بخشی از سهام آنها متعلق به دستگاه های اجرایی و بخش دیگر متعلق 
به کارکنان دس��تگاه های اجرایی اس��ت. از جمله موسسات اعتباری 
وابسته به نیروهای مسلح می توان به بانک انصار، بانک مهراقتصاد، بانک 
حکمت ایرانیان، بانک قوامین، موسسه مالی و اعتباری کوثر و تعاونی 

اعتباری ثامن اشاره کرد.
به اعتقاد این پژوهش، ادغام در این نوع موسس��ات بانکی اشکاالت 
زیادی ایجاد خواهد کرد زیرا از سویی دستگاه اجرایی مربوطه تصمیم 
به ادغام خواهد گرفت و از سوی دیگر سهامداران در صورتی که بانک 
مذکور موفقیت چش��مگیری داش��ته باش��د به دالیل مختلفی با این 

موضوع مخالفت خواهند کرد.
دالیل اقتصادی ادغام بانک ها

در بخ��ش دیگری از این مطالعه به بررس��ی دالیل اقتصادی ادغام 
بانک ها پرداخته و به این نکته اشاره شده است که ایجاد همکاری های 
مالی و همکاری عملیاتی در اثر ادغام، موجب بهبود کارایی و افزایش 
سود آوری می شود. ادغام بانک ها از طریق به اشتراک گذاشتن هزینه ها 
یکی از روش های افزایش سودآوری و کاهش هزینه ها و ایجاد مکانیزمی 

برای باال بردن توان بانک ها است.
بانک های بزرگ هزینه های زیادی دارند که ادغام آنها موجب کاهش 
قابل توج��ه هزینه های عملیات��ی تکراری می ش��ود، به خصوص برای 
بانک هایی که در موقعیت جغرافیایی یا مخاطب هدف یکسانی فعالیت 
دارند. کاهش هزینه های بانک ها پس از ادغام را می توان به سه دسته 
صرفه جوی��ی در منابع و هزینه های عمومی، پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان و اس��تفاده از مزایای مالیاتی تقس��یم کرد. از سوی دیگر، در 
اثر ادغام بانک ها، تجمیع س��رمایه آنها موجب تقویت نس��بت کفایت 
سرمایه بانک نهایی می شود. عالوه بر این، رتبه بانک و سطح ریسک آن 
بهبود یافته که در نهایت به کاهش هزینه سرمایه منجر می شود. ادغام 
س��بب می شود که سودآوری بیشتری نصیب بانک های ادغام شونده و 
ادغام پذیر شود زیرا هنگامی که بانکی با بانک دیگر ادغام می شود، ارائه 
تسهیالت به مشتریان بانک ادغام پذیر با توجه به سپرده گذاران دو بانک 
قدرت نقدینگی بیشتر شده است در نتیجه باعث کسب قدرت در بازار 
پولی می ش��ود. این نقدینگی در قالب تسهیالت به مشتریان پرداخت 
و آنان نیز در بخش تولید س��رمایه گذاری می کنند و چرخه اقتصادی 
کش��ور فعال تر ش��ده و در اثر آن اشتغال زایی رونق پیدا می کند. یکی 
دیگر از مزایای ادغام افزایش ثروت سهامداران این موسسات اعتباری 
است. خصوصا اینکه بانک ادغام پذیر دارای نماد بورسی بوده و سهام آن 

دارای ارزش خاصی باشد.
همچنین از نگاه این پژوهش، ادغام بانک ها سبب یکپارچگی بانک ها 
می شود، یعنی بازار پولی هر یک از بانک های ادغام شونده و ادغام کننده 
پیش از ادغام به صورت جداگانه بوده و حال با ادغام یکپارچگی در بازار 
پولی این بانک ها ایجاد می شود. چون در اثر ادغام وجوه نقد و سرمایه 
بانک های ادغام ش��ونده به بانک ادغام پذیر منتقل می ش��ود و قدرت 
عرضه پول بیشتر می شود و تقاضاهای بیشتری از داخل و خارج کشور 
برای دریافت تس��هیالت که درآمد اصلی بانک ها را تش��کیل می دهد، 
صورت خواهد پذیرفت که این اق��دام قدرت مالی را افزایش می دهد. 
در نتیجه این مطالعه، ادغام را یکی از اصلی ترین روش های پیشگیری 
از ورشکس��تگی بانک ها می دان��د زیرا دیگر روش های پیش��گیری از 
ورشکستگی مانند اصالح ساختار نظام اقتصادی به ویژه پولی و بانکی 
در وضعی��ت اقتصادی فعلی جامعه بس��یار زمانب��ر و پرهزینه بوده و 

پاسخگو نخواهد بود.
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روزهای س��خت کرونایی، یکی پس از دیگری در دنیا س��پری می شود 
و تاکنون بیش از ۲میلیون زندگی به طور غم انگیزی از دس��ت رفته است. 
هرچند محاس��به دقیق هزینه اقتصادی پاندمی کرونا امکان پذیر نیست، 
اما می توان با اس��تفاده از آمارهای جهانی، برآوردی نسبی از آن ارائه داد. 
در ابتدای س��ال ۲۰۲۰ بود که نشریه »اکونومیس��ت« از عبارت »شوم و 
ترسناک« در توصیف وضعیت اقتصادی جهان استفاده کرد و حاال در پایان 
این س��ال کرونایی به برآورد هزینه اقتصادی بحران کرونا پرداخته است. 
کارشناسان »اکونومیست« با بررسی گزارش اخیر بانک جهانی از دورنمای 
اقتصادی جهان و مقایسه آن با آخرین گزارش منتشر شده این بانک قبل 
از همه گیری کرونا، هزینه اقتصادی بحران کووید-۱9 در سال های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ را تخمی��ن زده و آن را ۱۰.۳ تریلی��ون دالر برآورد کرده اند. رقم 
بسیار بزرگی که با آن می توان سهام ۱۰ شرکت بزرگ سهامی عام جهان 
از جمل��ه آمازون و اپل را خرید و یا 9 بار کل امالک و مس��تغالت ش��هر 

نیویورک را خریداری کرد.
به گفته »اکونومیست«، گزارش »دورنمای اقتصادی جهان« که دو بار در 
سال از سوی بانک جهانی منتشر می شود و نسخه جدید آن دو هفته پیش 
منتش��ر شده است، می تواند یک نقطه مناس��ب برای شروع این محاسبه 
باش��د. طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت به 
س��ال قبل از آن 4.۳ درصد کوچک تر ش��ده است؛ این در حالی است که 
بانک جهانی قبال پیش بینی کرده بود که نرخ کاهش تولید ناخالص جهانی 
در این سال تنها با رقم آن در جنگ های جهانی اول و دوم و رکود بزرگ 
دهه ۱9۳۰ قابل مقایس��ه خواهد بود. در هر صورت این رقم )4.۳ درصد( 
خسارات اقتصادی کرونا را کمتر از میزان واقعی برآورد می کند، زیرا صرفا 
به ما می گوید که اقتصاد جهان نس��بت به س��ال گذشته چقدر کوچک تر 
ش��ده اس��ت و نمی گوید که اگر ویروس کرونا هیچ گاه همه گیر نمی شد، 

اقتصاد جهانی در چه نقطه ای ایستاده بود.

برای برآورد خسارات بزرگ تری که در جریان همه گیری کرونا به اقتصاد 
جهانی تحمیل شده است، اقتصاددانان باید ابتدا برآورد کنند که در نبود 
بحران کووید-۱9 تولی��د ناخالص جهان چه تغییری می کرد. یک راهکار 
ابتدایی و س��اده این اس��ت که پیش بینی بانک جهانی که در نخس��تین 
روزهای س��ال گذش��ته یعنی زمانی که هنوز هیچ کس از تهدید ویروس 
کرونا آگاه نبود را بررسی کنیم. در آن زمان بانک جهانی پیش بینی کرده 
بود که در س��ال ۲۰۲۰ تولید ناخالص جهان با رش��د ۲.۵ درصدی به ۸۶ 
تریلیون دالر خواهد رس��ید. در مقایسه با این رقم، اقتصاد جهانی احتماال 
۶.۶ درصد ضعیف تر عمل کرده است که این رقم معادل ۵.۶ تریلیون دالر 

)بر حسب قیمت های ثابت سال ۲۰۱۰( است.
اما برای س��ال ۲۰۲۱ بانک جهانی پیش بینی کرده اس��ت که به لطف 
واکس��ن کرونا، اقتصاد جهانی رشد سریعی را تجربه خواهد کرد، اما حتی 
اگ��ر هیچ اتفاق بدی رخ ندهد و ای��ن پیش بینی به تحقق بپیوندد، تولید 
ناخالص جهان در س��ال ۲۰۲۱ همچن��ان ۵.۳ درصد )4.7 تریلیون دالر( 

پایین تر از رقم احتمالی آن در صورت عدم وقوع بحران کرونا خواهد بود.
ح��ال اگر این دو عدد )۵.۶ تریلی��ون دالر و 4.7 تریلیون دالر( را با هم 
جمع کنیم، به رقم ۱۰.۳ تریلیون دالر خواهیم رسید؛ یعنی اگر کشورهای 
جهان اسیر بحران کووید-۱9 نمی شدند، می توانستند در سال های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ معادل ۱۰.۳ تریلیون دالر بیش��تر کاال و خدمات تولید کنند که 
این یک رقم واقعا بزرگ اس��ت. در دنیای امروز تنها آمریکا و چین بیش 
از ۱۰ تریلیون دالر در س��ال تولید ناخالص داخلی دارند. در س��ال ۲۰۱9 
مجموع تولید ناخالص داخلی ۱۵۳ کش��ور جهان کمتر ۱۰ تریلیون دالر 
بوده است. این ۱۰.۳ تریلیون دالر با نرخ های امروز برای خرید کل سهام 
۱۰ شرکت بزرگ سهامی عام جهان از جمله آمازون، اپل و آرامکو کفایت 
می کند. همچنین با این رقم می توان 9 بار کل امالک و مس��تغالت شهر 

نیویورک را خرید.
در این میان، بیش از ۲ تریلیون دالر از این خسارت احتمالی به منطقه 
یورو تحمیل می ش��ود و سهم آمریکا نیز ۱.7 تریلیون دالر خواهد بود. در 
بین کشورهای درحال توسعه نیز هند بیشترین خسارت را متحمل خواهد 

ش��د، یعنی 9۵۰ میلیارد دالر. البته به نظر می رس��د که پیش بینی بانک 
جهانی از نرخ رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۱ به طرز غیرقابل توجیهی 
بدبینانه است. اقتصاد چین نیز که بسیار بزرگ تر از اقتصاد هند است، طی 

این دوره دو ساله ۶۸۰ میلیارد دالر خسارت خواهد دید.
به اعتقاد »اکونومیس��ت«، حتی این اعداد بس��یار بزرگ نیز خس��ارات 
همه گی��ری کرون��ا را کمتر از حد واقع��ی آن برآورد می کنند. خس��ارات 
اقتصادی بحران کرونا صرفا به سال گذشته و سال جاری میالدی محدود 
نمی ش��ود. براساس پیش بینی اخیر بانک جهانی، تولید ناخالص جهان در 
س��ال ۲۰۲۲ نی��ز 4.4 درصد پایین تر از رقم پیش بینی ش��ده در آخرین 
گزارش قبل از همه گی��ری کرونا خواهد بود. بانک جهانی از احتمال وارد 
آمدن آسیب های پایدار به سرمایه گذاری و سرمایه های انسانی و در نتیجه 
افت ظرفیت رشد اقتصاد جهانی نگران است. از طرف دیگر، بانک جهانی 
نگران است که مبادا بدهی هایی که دولت ها و شرکت ها در مسیر مقابله با 
همه گیری کرونا برای خود ایجاد کرده اند، به رشد اقتصاد جهانی در آینده 

آسیب وارد کند.
یک دلیل دیگر نیز برای اثبات اینکه اعداد و ارقام گفته ش��ده خسارات 
اقتصادی همه گیری کرونا را کمتر از حد واقعی آن برآورد می کنند، وجود 
دارد. اگ��ر همه گیری کرونا هرگز اتفاق نیفتاده بود، تولید ناخالص داخلی 
جهان نه تنها باالتر می بود، بلکه از لحاظ کاالها و خدمات تولیدی نیز تفاوت 
می کرد. کشورهای جهان می توانس��تند به جای تولید ماسک، کیت های 
تست کرونا،  واکسن ها، تماس های تلفنی از طریق »زوم« و تحویل بسته ها، 

اقالم و خدمات دیگری تولید کنند.
از آنجا که همه گیری کرونا خس��ارات بهداش��تی و اجتماعی سنگینی 
برجای گذاشته است، تخصیص منابع گسترده برای مقابله با آن کامال قابل 
توجیه اس��ت و تالش های انجام گرفته برای مه��ار ویروس کرونا از ارزش 
اقتصادی باالیی برخوردار هس��تند، اما اگ��ر ویروس کرونا هرگز در جهان 
پخش نش��ده بود، ضرورتی برای تالش های کنونی در راس��تای مهار این 
ویروس وجود نداشت؛ در واقع، این تالش های گسترده، هزینه ای هستند 

که جهان می توانست با آن مواجه نشود.

»اکونومیست« با استناد به گزارش بانک جهانی تخمین زد

هزینه 10 تریلیون دالری بحران کرونا

فرصت امروز: این روزها اخبار متعددی درخصوص استخراج ارز مجازی 
در ایران به گوش می رسد و برخی گزارش ها داللت بر آن دارد که استخراج 
ارزه��ای مجازی زمینه را برای کمبود برق فراهم کرده اس��ت. سه ش��نبه 
گذش��ته بود که خاموشی گسترده در پایتخت و شهرهای ۸ استان کشور 
رخ داد و از »بیتکوین« و استخراج رمزارزها به عنوان یکی از متهمان اصلی 
قطع برق و افزایش مصرف انرژی یاد شد. در این راستا، بسیاری از رسانه ها، 
فعاالن اجتماعی و کاربران ش��بکه های اجتماعی با اعتراض به وزارت نیرو 
خواس��تار قطع برق مزارع ماینینگ )به خصوص چینی ها( ش��ده اند و در 
فضای مجازی و افکار عمومی ش��اهد ش��کل گیری فضایی در مخالفت با 

استفاده از ماینرها هستیم. 
آلودگی هوای شهرهای بزرگ در حالی ادامه دارد که عده ای انگشت شان 
به س��مت »مازوت سوزی« نشانه رفته و عده ای دیگر تولید ارز دیجیتال و 
مزارع استخراج بیت کوین را سبب باالرفتن مصرف برق می دانند. از آنجا که 
عمده برق تولیدی کشور از طریق نیروگاه های حرارتی وارد شبکه می شود 
که با س��وخت فسیلی کار می کنند، این افزایش مصرف به افزایش بیشتر 
سوخت های فسیلی منجر شده و در نتیجه آلودگی هوا را به فعالیت مزارع  
تولید بیت کوین نس��بت داده اند. حال س��وال این است که آیا علت اصلی 
قطعی برق آنطور که دولتمردان اعالم کرده اند، کمبود گاز نیروگاه هاست و 
یا استخراج ارزهای دیجیتالی نیز باعث فشار به شبکه برق و خاموشی گاه 
و بیگاه در هفته گذشته شده است؟! به نظر می رسد به ۵ دلیل، بیتکوین 

و استخراج رمزارز، آدرس غلطی برای علت خاموشی روزهای اخیر است.
نخس��ت اینکه مش��کل اصلی قطع کنونی برق به نرس��یدن سوخت به 
نیروگاهها باز می گردد و در واقع ش��بکه برق کشور به دلیل اینکه سوخت 
در اختیار ندارد، نمی تواند برق موردنیاز مردم را تامین کنند و همین شده 
که در این روزهای زمستان )که قاعدتا با کاهش مصرف برق و وسایل برقی 

رو به رو هستیم( شاهد خاموشی های گسترده در کشور شده ایم.
نکته دوم این اس��ت که آیا چون نیروگاهها با چالش تولید برق رو به رو 
شده اند؛ وزارت نیرو باید برق مزارع مجاز ماینینگ )تولید رمزارزها( را قطع 
کند؟ در چند روز گذش��ته که گزارش هایی درباره حضور س��رمایهگذاران 
چینی در ایران )رفسنجان( و راه اندازی مزارع ماینینگ منتشر شده است، 
بس��یاری به وزارت نی��رو اعتراض می کنند که چرا در این ش��رایط مجوز 
اس��تخراج رمزارز داده شده و چرا برق این مزارع به جای برق شهرها قطع 
نمی شود؟ اما در پاسخ به این سوال باید گفت، جذب سرمایهگذاری در هر 
کشوری در جهان در اولویت قرار دارد و جذب سرمایهگذار خارجی )حاال 
از هر کشوری( در اولویت بیشتر است و در این بین آنچه برای سرمایهگذار 
مه��م ب��وده، ثبات و اج��رای تعهدات و خدماتی اس��ت که میزب��ان ارائه 
می دهد. قطع برق ش��رکت های خارجی که برای استخراج رمزارز در ایران 
س��رمایهگذاری کرده اند، نه تنها به آن ش��رکت بلکه به همه شرکت هایی 
که ایران را به عنوان یکی از بهترین کش��ورها برای تولید رمزارز )به دلیل 
ارزانی قیمت برق( شناس��ایی کرده اند، پیام منفی مهمی می دهد و نهایتا 

سرمایهگذار را از حضور در کشورمان منصرف می کند.
همچنی��ن انتق��اد مهمی ک��ه در این بین به مس��ئوالن دولت��ی در دو 
وزارتخانه نیرو و نفت )شرکت ملی گاز( وارد است، این است که چرا از قبل 
پیش��بینی نکرده بودند که با شیوع کرونا و افزایش حضور افراد در خانه ها 
در کش��ور ش��اهد افزایش مصرف گاز خواهیم بود و این موضوع می تواند 
چالش ه��ای جدی به خص��وص در تامین گاز نیروگاهه��ا و کارخانه های 
صنعتی بزرگ نظیر س��یمان، فوالد و... ایجاد کند. از طرف دیگر، به وجود 
آوردن فضای دوگانه »مازوت س��وزی« و »خاموشی« کار بسیار اشتباهی 
بوده اس��ت؛ اینکه به مردم گفته می ش��ود یا باید افزایش آلودگی هوا را به 
دلیل س��وخت جایگزین در نیروگاهها و صنایع )مازوت و گازوئیل( تحمل 

کنند یا قطعی برق را بپذیرند. سوال این است که چرا مسئوالن با افزایش 
راندمان نیروگاههای برق کشور در سال های گذشته، کاهش اتالف انرژی 
در ش��بکه برق سراسری کش��ور، افزایش تولید گاز، بهبود کیفیت تولید 
سوخت گازوئیل و مازوت، واقعی سازی قیمت انرژی و موارد دیگر به دنبال 
بهبود شرایط نبوده اند تا شاهد خاموشی های کنونی و زندگی در دود غلیظ 
نباشیم؟ از سوی دیگر، برخی معتقد هستند مصرف مازوت فقط به دلیل 
مصرف باالی برق و گاز نیست. از سال ۲۰۱7 سازمان بین المللی کشتیرانی 
اعالم کرده که کش��تی ها باید بعد از سه سال از سوخت جایگزین مازوت 
مصرف کنند. در حالی که بیش��تر نفت کوره ایران را امارات در س��ال های 
گذش��ته می خری��د، اما االن به دلی��ل این ممنوعیت ص��ادرات نفت کوره 
ایران کم ش��ده و کشورمان مجبور است که بخش��ی از این سوخت را در 
پاالیش��گاه ها مصرف کند. با این همه اما هیچ شفاف س��ازی در این زمینه 

صورت نمی گیرد.
نکته مهم دیگر اینکه ما ایرانیان در کشورمان چندین و چند برابر سرانه 
دیگر کشورها برق، گاز و به صورت کلی انرژی مصرف می کنیم و این امر بر 
کسی پوشیده نیست، اما سوال این است که چرا در تمام سال های گذشته 
فرهنگ س��ازی و مدیریت این موضوع از سوی دولت و همچنین تشویق و 
یا تنبیه مشترکان پرمصرف به هیچ نتیجهای نرسیده است؟ پاسخ به این 
س��وال در اصل می تواند کلیدی باش��د برای رسیدن به مشوق های اصالح 

الگوی مصرف در کشور.
نهایتا اینکه مسئوالن وزارت نیرو اعالم کرده اند از ۳۸ هزار مگاوات برقی 
که در کش��ور مصرف می شود سهم اس��تخراج رمزارزها و مزارع ماینینگ 
کمتر از ۳۰۰ مگاوات است که عددی بسیار کم در مقابل کل مصرف انرژی 
اس��ت و اثبات می کند، »ربط استخراج رمزارز« به »خاموشی« در روزهای 

گذشته، موضوعی کامال غلط است.

آیا استخراج بیت کوین باعث قطعی برق در روزهای گذشته شد؟

آدرس غلط خاموشی ها

مسکن

آرامش بازار مسکن تا کی ادامه دارد؟
مسکن در خواب زمستانی

تقریبا دو ماه است که بازار مسکن به ثبات قیمت و رکود معامالت 
رس��یده و گزارش های غیررسمی نش��ان می دهد نرخ افت ماهانه در 
ته��ران از ۱.۱ درص��د که در آذرماه رخ داد ب��ه ۳.۵درصد در دی ماه 
رس��یده و در این ش��رایط، خری��داران در انتظار افت بیش��تر قیمتها 
هس��تند؛ هرچند بنا به گفته کارشناس��ان، تغییرات در بازار مسکن با 

توجه به ماهیت آن به کندی اتفاق می افتد.
به گزارش ایس��نا، بازار مس��کن در ماه های اخیر به آرامش رسیده 
است. البته آرامشی از نوع رکود غیرتورمی. خرید و فروش در تهران با 
۲۵۵۵ فقره به حدود یک دهم روند نرمال بازار رس��یده که به معنای 
قفل ش��دن معامالت است. قیمتها نیز کاهش یافته است. از ۱۵ آبان 
ماه تا ۲۱ دی ماه براس��اس نرخ های ثبت ش��ده در آگهی های ملکی 
قیمتهای پیش��نهادی در تهران حدود ۲۲ درصد و نرخ رش��د قطعی 
ماهانه براساس اعالم بانک مرکزی در آذرماه یک درصد کاهش یافت. 
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که نرخ افت ماهان��ه قیمت در ۲۰ روز 

ابتدای دی ماه نیز ۳.۵ درصد شده است.
کارشناس��ان عواملی همچون ثبات نرخ ارز، انتظارات کاهشی، عدم 
توانایی متقاضیان واقعی، تعلیق معامالت س��فته بازانه و تاثیرپذیری از 
تحوالت سیاس��ی را در رکود بازار مس��کن موث��ر می دانند. وزیر راه و 
شهرس��ازی گفته که چند ماهی اس��ت بازار مسکن به آرامش رسیده 
و اجازه ورود سرمایه های س��رگردان به این بازار را نمی دهیم. محمد 
اس��المی همچنین با درج قیمت در آگهی های س��ایتها که از سه روز 
قبل و پس از هشت ماه ممنوعیت انجام شده مخالف است و گفته که 

از دادستانی خواستیم تا از این اقدام جلوگیری کند.
ثبات نس��بی در بازار مس��کن در ش��رایطی حاکم ش��ده که اغلب 
کارشناسان معتقدند این روند دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران ادامه خواهد داش��ت. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه 
مش��اوران امالک می گوید که بعضی فروش��ندگان مسکن، متری ۱۰ 

میلیون تومان تخفیف می دهند و کسی نمی خرد.
ط��رف تقاضا انتظ��ار کاهش قیمت مس��کن را دارد و این در حالی 
اس��ت که بازار مصالح س��اختمانی طی یک س��ال اخیر روند صعودی 
داشته است. با اینکه ساخت و ساز در کل کشور طی نیمه اول امسال 
در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، به نظر می رسد 
ش��روع پروژه اقدام ملی در آمار رشد پروانه های ساختمانی موثر بوده 
اس��ت، چراکه در ش��هر تهران طی نیمه اول امسال، صدور پروانه های 
س��اختمانی ۱4 درصد نس��بت به ش��ش ماهه ابتدایی س��ال گذشته 

کاهش نشان می دهد.
ای��ن نگرانی وجود دارد ک��ه افزایش قیمت مصالح س��اختمانی در 
قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار باشد. بنا به گفته سازندگان، قیمت 
میلگرد از کیلویی 4۲۰۰ تومان طی یک س��ال گذش��ته به ۱4 تا ۱۵ 
هزار تومان رسیده و سیمان هم از هر پاکت ۱۰ هزار تومان به ۲۶ تا 

۲9 هزار تومان و بعضا ۳۱ هزار تومان رسیده است .
به هر ترتیب بازار مسکن به سد رکود برخورد کرده و وا م های بانکی 
هم کمکی به این کس��ادی نمی کند. با تسهیالت ۱۶۰ میلیون تومانی 
مسکن یکم که از طریق پس انداز یک ساله به زوجین تهرانی پرداخت 
می ش��د دیگر فقط می توان حدود شش متر خانه در تهران خریداری 
کرد. هرچند س��پرده گذاری جدید برای دریافت این وام از حدود یک 
ماه قبل توس��ط سیس��تم بانکی متوقف شده اس��ت. روز گذشته هم 
بانک مس��کن در آستانه سالروز تاس��یس بانک و دهه مبارک فجر با 
هدف تقویت قدرت خرید متقاضیان، طرحی را به تصویب رس��اند که 
متقاضیان خرید خانه بتوانند نیمی از وام  ۲۰۰ میلیون تومانی اوراق 
را با خرید تسه و نیمی دیگر را بدون خرید اوراق دریافت و وام را پنج 
ساله تس��ویه کنند؛ در حالی که طبق طرح قبلی با مدت بازپرداخت 
۱۲ س��اله، اقس��اط ماهیانه حدود 4 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و 

طبیعتا اقساط وام جدید به حدود دو برابر آن می رسد.
س��قف تس��هیالت اوراق گواهی حق تقدم ب��رای زوجین در تهران 
۲۰۰ میلیون تومان اس��ت ک��ه با وام جعاله ب��ه ۲4۰ میلیون تومان 
می رس��د. در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
۱۶۰ میلیون تومان و برای س��ایر ش��هرها ۱۲۰ میلیون تومان است. 
متقاضیان این تسهیالت در بازه زمانی ذکرشده می توانند تا ۵۰ درصد 
مبلغ تس��هیالت تا سقف مش��خص را از محل تسهیالت بدون سپرده 

دریافت کنند.
در این زمینه، مهدی روانش��ادنیا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به 
افت ۱.۱ درصدی ماهانه قیمت مس��کن ش��هر تهران در آذرماه گفت: 
اگرچ��ه این کاهش در براب��ر افزایش های ماهانه بی��ش از ۱۰ درصد 
قابل مالحظه نیس��ت اما نمادی از تغییر جه��ت بازار از افزایش لجام 
گسیخته به دوره ثبات نسبی است. به نوعی پیش بینی های آبان و آذر 
محقق ش��ده و به نظر می رسد قیمتها وارد مرحله نوسانات کوچک و 
تثبیت و جا ماندن از تورم عمومی شده و حداقل تا شش ماه دیگر با 

چنین بازاری روبه رو خواهیم بود.
او اب��راز امیدواری کرد با تس��هیل فرآیند صدور پروانه س��اختمان، 
بهبود فضای کس��ب و کار صنعت س��اختمان، حمایت دولت و تغییر 
در رویکردها از کاهش بیش از این س��اخت و عرضه مسکن و التهاب 

بعدی بازار جلوگیری شود.
با این وجود بیتاهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن بیان می کند: 
معتقد نیستم که بازار مسکن در مسیر رکود قرار گرفته چراکه همواره 
طی ۵۰ س��ال اخیر با کسری مس��کن مواجه بوده ایم. اینکه بعضی از 
مسئوالن نیز عنوان می کنند قیمت مسکن حباب دارد را قبول ندارم. 

آخر این چه حبابی است که ۵۰ سال تخلیه نشده است؟
س��تاریان با بیان اینک��ه در میانمدت و بلندم��دت نمی توان انتظار 
کاهش و حتی ثبات قیمت مسکن را داشت تاکید کرد: معتقدم تغییر 
و تحوالتی در سطح بین الملل ایجاد شده که در آینده اقتصاد ایران به 
یکی از اقتصادهای مهم دنیا تبدیل می شود. باید برای زیرساخت های 

این توسعه، به خصوص در بخش مسکن چاره اندیشی شود.
همچنین مهدی س��لطان محمدی، فعال حوزه س��اخت و س��از با 
بیان اینکه روند کاهش��ی قیمتها ابتدا به ش��کل اف��ت معامالت بروز 
می کند که هم اکنون ش��اهد آن هس��تیم گفت: در کوتاه مدت قیمت 
مس��کن کاهش می یابد اما سایه تورم س��اختاری ناشی از سیاستهای 
غلط پولی و مالی همچنان در میانمدت و بلندمدت اقتصاد کش��ور را 
تهدید می کند؛ حت��ی می بینیم در الیحه بودجه ۱4۰۰ قبل از اینکه 
درآمدهای نفتی باال برد ب��رای هزینه کردن آن برنامه ریزی می کنند 
که ادامه این رویکرد در قیمت کاالها از جمله مسکن منعکس خواهد 

شد.
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تحوالت بازار ارز در هفته ای که گذشت
قیمت دالر به 23 هزار تومان رسید

کاه��ش ۱۵۰۰ تومانی قیمت دالر و ۲ هزار تومانی یورو در هفته 
گذش��ته، کارشناس��ان بازار ارز را امیدوار کرد تا ب��ازار ارز در هفته 
پیش رو با شکس��تن مقاومت دالر در کانال ۲۳ هزار تومان، ش��اهد 
عقب نش��ینی تا کانال ۲۱ هزار تومان باش��د؛ امیدی که این نگرانی 

وجود دارد تا تحوالت سیاسی مانع تحقق آن شود.
به گزارش ایرنا، بازگش��ت دالر به کانال ۲۳ هزار تومان و یورو به 
کانال ۲9 هزار تومانی در هفته ای که گذشت بیانگر تحوالت مهمی 
در ب��ازار ارز ب��ود. این کاهش قیمت در حال��ی رخ داد که در هفته 
پیش از آن دالر توانس��ته بود ب��ه کانال ۲۶ هزار تومان ورود کند و 

یورو هم به آستانه ورود به کانال ۳۲ هزار تومانی رسیده بود.
در هفته ای که گذشت بهای دالر در بازار آزاد و صرافی های بانکی 
کار خ��ود را در مح��دوده ۲۵ هزار و ۳۰۰ ت��ا ۲۵ هزار و 4۰۰ هزار 
توم��ان آغاز کرد، اما ف��ورا و در همان روز ابتدایی هفته به محدوده 
۲4 هزار و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت؛ محدوده ای که طی س��ه 
روز بعد بازار با افزایش نس��بی تقاضا برای خرید، با مقاومت مواجه 
بود، اما مجددا از روز چهارش��نبه روند کاهش قیمت ها به کار خود 
ادام��ه داد تا جایی که در آخرین معامالت روز پنجش��نبه، دالر در 
صرافی ه��ای بانکی با بهای ۲۳ هزار و 9۵۰ تومان به فروش رس��ید 

و در بازار آزاد هم در قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد.
ای��ن رون��د برای ی��ورو هم کمابیش مش��ابه بود. ای��ن ارز معتبر 
بین المللی ابت��دای هفته را در صرافی های بانک��ی با قیمت فروش 
۳۱ ه��زار و ۵۰ تومان آغاز کرد و در همان روز ش��نبه به بهای ۳۰ 
هزار و ۵۲۰ تومان رس��ید، اما در ادامه هفته در محدود ۳۰ هزار و 
۱۵۰ تومان تا ۳۰ هزار و ۳۵۰ تومان نوسان داشت، تا اینکه از روز 
چهارشنبه مجددا به روند نزولی قیمت تمایل نشان داد و در آخرین 
ساعات روز پنجشنبه به بهای ۲9 هزار و ۲۵۰ تومان فروخته شد.

قیم��ت ی��ورو در بازار آزاد نیز در طول ای��ن هفته کار خود را در 
قیم��ت ۳۰ ه��زار و ۸۰۰ تومان آغاز کرد و در پایان هفته با کاهش 
دو ه��زار و ۱۰۰ تومانی به بهای ۲۸ هزار و 7۰۰ تومان رس��ید. در 
هفته ای که گذش��ت قیمت میانگین معامله حواله دالر در س��امانه 
نیم��ا هم از حداکثر قیم��ت ۲۵ هزار و 4۲۰ تومان در روز ش��نبه 
به حداقل قیمت ۲۵ هزار و ۲۰ تومان در روز چهارش��نبه رس��ید. 
درخصوص بهای میانگین حواله یورو در این س��امانه اما این نمودار 
متف��اوت بود. یورو در بهای ۳۱ ه��زار و ۳۶۰ تومان کار خود را در 
ابتدای هفته آغاز کرد و در روز دوش��نبه به س��قف ۳۱ هزار و ۳۸۰ 
تومان رس��ید و در روز سه شنبه شاهد رس��یدن به کف قیمت ۳۰ 
هزار و 9۳۰ تومان بود. روندی که روز چهارش��نبه مجددا صعودی 
ش��د و یورو با بهای میانگین ۳۱ هزار و ۱۶۰ تومان در سامانه نیما 

معامله شد.
م��وج کاهش قیمت ارز در هفته ای که گذش��ت به نحوی بود که 
دالر در بازار آزاد و صرافی های بانکی شاهد کاهش یک هزار و 4۵۰ 
تومان��ی بود. یورو نیز ب��ا کاهش یک هزار و ۸۰۰ تومانی بهای خود 
در صرافی ه��ای بانکی و ۲ ه��زار و ۱۰۰ تومانی در بازار آزاد مواجه 
بود. از این موج که از روز چهارشنبه هفته پیشین آغاز شد و با آغاز 
این هفته به اوج خود رسید، با عنوان موج دوم کاهش قیمت ها در 
ش��ش ماه دوم س��ال ۱۳99 نام برده می شود؛ اتفاقی که گروهی از 
فعاالن بازار ارز معتقدند به صورت عمده در پی ناامیدی سفته بازان 
ای��ن بازار از موفقیت مقاومت ترام��پ در برابر پیروزی جو بایدن و 

رأی نهایی کنگره آمریکا نشأت می گیرد.
ب��ه هر ترتیب ب��ازار ارز ک��ه در روزهای میانی ای��ن هفته در 
مح��دوده قیمت��ی ۲4 ه��زار و ۸۰۰ تومانی ب��رای دالر از خود 
مقاومت نش��ان داد، در نهایت نتوانس��ت امیدواری سفته بازان را 
برای موفقیت این مقاومت محقق کند و طی دو روز پایانی هفته 
با درهم شکس��ته ش��دن این مرز مقاومتی به سرعت وارد کانال 

۲۳ هزار تومانی شد.
تحلیلگ��ران فنی محدوده دوم مقاومت بازار را در کف قیمتی ۲۳ 
ه��زار و ۸۰۰ تومان برای دالر پیش بین��ی کرده اند. کف قیمتی که 
در م��وج اول کاهش قیمت ها در اواخر آبان م��اه نیز بازار ارز آن را 
تجربه کرد، اما موفق به شکس��ت آن نش��د و پس از مصوبه مجلس 
درخصوص خروج از برجام، با صعودی ش��دن نمودارها مواجه ش��د 

و به سرعت قیمت دالر تا کانال ۲۶ هزار تومان هم افزایش یافت.
در این ش��رایط کارشناس��ان به صورت عمده با استناد به دالیلی 
همچون تعیین تکلیف نهای��ی نتیجه انتخابات آمریکا، افزایش نرخ 
به��ره بین بانکی طی ماه ه��ای اخیر و اقدامات بان��ک مرکزی برای 
کنترل نقدینگی بر این باورند که انتظارات تورمی در کشور کاهش 
محسوس داش��ته و می توان به شکسته شدن کف قیمتی ۲۳ هزار 
و ۸۰۰ توم��ان نیز امیدوار ب��ود. اتفاقی که انتظار می رود در صورت 
رخ دادن، باعث ش��ود تا قیمت دالر حتی تا محدوده ۲۲ و ۲۱ هزار 

تومان هم عقب نشینی کند.
البته مهمترین عواملی که کارشناس��ان بازار ارز برای عدم تداوم 
این روند کاهش��ی ذکر می کنند، به تحوالت سیاس��ی مربوط است. 
روی کار آم��دن دولت جو بایدن در آمریکا و عدم تحقق پیش بینی 
کاهش تحریم ها و بازگش��ت به برجام توس��ط ای��ن دولت، یکی از 
مهمتری��ن اتفاقات��ی اس��ت که به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان 
می توان��د روند کاهش قیمت ها را متوقف کند و حتی بازار را با موج 

افزایشی هم همراه سازد.
به هر ترتیب رئیس جمهور، در هفته ای که گذش��ت، قیمت های 
موج��ود در ب��ازار ارز را غیرواقعی دانس��ت و اع��الم کرد در صورت 
موفقیت دولت در بازگرداندن منابع ارزی بلوکه ش��ده در بانک های 
خارج��ی، پیش بینی دولت ب��رای بازار ارز رس��یدن قیمت دالر به 
محدوده ۱۵ و ۱۶ هزار تومان اس��ت. سخنانی که نشان دهنده عزم 
دولت برای تداوم این روند کاهش��ی اس��ت. هرچند رقبای سیاسی 
دولت در داخل کش��ور این موج دوم کاهش قیمت ها را خوش بینانه 
تفس��یر نک��رده و ب��ا در میان کش��یدن موضوع انتخابات ریاس��ت 
جمهوری س��ال ۱4۰۰، انگیزههای سیاس��ی را عامل چنین اتفاق 
مثبتی اعالم کرده اند؛ تحلیل هایی که نتیجه اولیه آن برهم خوردن 

آرامش بازار خواهد بود.
هرچند مش��اهدات عینی از س��طح بازار ارز در روزهای گذش��ته 
نش��ان می دهد، فعاالن ب��ازار ارز انگیزه ای برای خری��د ندارند، اما 
کارشناسان همچنان این نگرانی را دارند که مسائل سیاسی، باز هم 

باعث بر هم خوردن آرامش ایجادشده در این بازار بشود.

بازارارز

جدیدترین آمار بانک مرکزی از جریان مبادالت چک نشان می دهد در 
آبان ماه امس��ال بیش از ۸ میلیون فقره چک به ارزش ۱9۰ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان مبادله ش��ده است که از نظر تعداد 9 درصد و از نظر مبلغ 
۱۲درصد نس��بت به مهرماه کاهش دارد. همچنین در این ماه ۶۸۱ هزار 
فق��ره چک به ارزش ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برگش��ت داده ش��ده 
ک��ه در مقایس��ه با مهرماه از نظر تعداد 7 درص��د کاهش و از نظر مبلغ ۳ 
درصد افزایش داشته است. این چک های وصول نشده، بخشی از مطالبات 
غیرجاری بانک ها را تش��کیل می دهند که در ص��ورت افزایش می توانند 
ریسک اعتباری بانک ها را افزایش دهند. چک نوشته ای است که به موجب 
آن صادرکننده، وجوهی را که نزد محال  علیه دارد کاًل یا بعضاً مس��ترد یا 
به دیگری واگذار می کند. این تعریفی است که ماده ۳۱۰ قانون تجارت از 
چک ارائه می دهد. محال  علیه در این تعریف به معنای بانک است بنابراین 
چک یک سند تجاری کوتاه مدت است که صادرکننده می تواند به وسیله 

آن، پولی را که در بانک دارد برداشت کند یا به فرد دیگری واگذار کند.
چقدر از چک های مبادله شده برگشت می خورد؟

به گزارش ایرناپالس، قانون چک، یکی از قوانین قدیمی کش��ور اس��ت. 
نخس��تین  بار در س��ال ۱۳44 قانون چک تصویب شد و پس از آن قانون 
کنونی در س��ال ۱۳۵۵ با نس��خ قانون قبلی به تصویب رسید. بازنگری و 
اصالح قانون چک در سال های ۱۳7۲، ۱۳۸۲ و ۱۳97 انجام شد. تغییرات 
انجام شده در این قانون در سال ۱۳97 توانست در به روزرسانی این سند 
تجاری نقش مهمی داش��ته باشد. قانون جدید چک پس از تغییرات سال 
۱۳97 به تدریج اجرا شده و به مرور زمان در هر مرحله، اجرای آن تکمیل 
ش��ده اس��ت. بازنگری قانون چک در س��ال ۱۳97، بیش��ترین تأثیر را بر 
چک های عادی گذاشته است. چک عادی، چک تأیید شده، چک تضمین 
ش��ده و چک مسافرتی انواع گوناگون چک هستند. چک عادی، وابسته به 
حس��اب های جاری افراد در بانک ها است و صادرکننده به پشتوانه مبلغی 

که در حساب خود دارد، چک را صادر می کند.
از مهمتری��ن تغییرات قانون چک در بازنگری س��ال ۱۳97 می توان به 

اصالح��ات قابلیت اجرای آن اش��اره کرد. قانون می گوید چک یک س��ند 
الزم االجرا است بنابراین اگر دارنده چک نتواند مبلغ درج شده در چک را 
دریافت کند و چک برگشت بخورد، باید مراحل دادرسی را پیگیری کند تا 
دادنامه برای انجام مراحل بعدی به صادرکننده چک ابالغ شود. این مراحل 
گاهی آنقدر به طول می انجامید که دارنده چک پس از گذش��ت حدود ۲ 
سال می توانست طلب خود را وصول کند، اما در قانون جدید چک، بدون 
ورود ب��ه مراحل طوالنی دادرس��ی و در مدتی کمتر از ۲۰ روز طلب خود 
را وصول کند بنابراین فرآیند رسیدگی به چک های برگشتی، کم هزینه تر، 

سریع تر و آسان تر شده است.
در ای��ن بی��ن، چک هایی که بین م��ردم مبادله می ش��وند در دو گروه 
وصول ش��ده و برگشتی تقسیم می شوند. چک وصول شده، چکی است که 
مورد تأیید بانک قرار می گیرد و مبلغ آن پس از کسر از حساب صادرکننده، 
به دارنده چک پرداخت می ش��ود. چک برگش��تی به دلیل مشکالتی که 
ممکن اس��ت در آن وجود داشته باش��د، مورد تأیید بانک قرار نمی گیرد. 
مسئله اساسی که موجب برگشت چک می شود، کسری موجودی یا خالی 
بودن حساب صادرکننده است. البته دالیل دیگری نیز مانند مطابق نبودن 
امض��ا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا 
مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب 
موردنظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط نیز موجب 

برگشت خوردن چک می شود.
براس��اس آمارهای منتشرش��ده توس��ط بانک مرکزی از آمار چک های 
مبادل��ه ای، از فروردی��ن ۱۳9۶ تا آب��ان ۱۳99، ح��دود ۸۰ درصد ارزش 
چک های صادرش��ده، وصول شده اند. البته س��هم ۸۰ درصدی چک های 
وصول ش��ده از کل چک ها، مربوط به فروردین س��ال ۱۳99 و همه گیری 
کروناست که سهم چک های برگشتی از ارزش کل چک های صادرشده به 

بیشترین سطح خود یعنی بیش از ۱9 درصد رسیده است.
در آبان ماه امسال ارزش چک های مبادله شده در کل کشور بیش از ۱9۰ 
هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۸ درصد آن وصول  شده، بیش از ۱۱ 

درصد آن به دلیل کسری یا نبود موجودی و کمتر از یک درصد آن نیز به 
دلیل سایر مسائل، برگشت خورده است.

با این حال مواردی در قانون جدید چک در نظر گرفته شده که احتمال 
کاهش چک های برگشتی را افزایش می دهد. براساس قانون جدید، افرادی 
که چک صادرشده آنها برگشت بخورد، نمی توانند تسهیالت بانکی دریافت 
کنند، همه وجوه و کارت های بانکی ش��ان مس��دود می شود و نمی توانند 
حس��اب بانکی جدید افتتاح کنند بنابراین قان��ون جدید چک، مواردی را 

برای پیشگیری از صدور چک بی محل در نظر گرفته است.
چک برگشتی با نظام بانکی کشور چه می کند؟

حال پرس��ش اینجاس��ت که چ��را کاهش چک های بی مح��ل تا جایی 
اهمیت می یابد که برای آن دست به اصالحات قانونی می زنیم؟ چک های 
وصول نشده، بخشی از مطالبات غیرجاری بانک ها را تشکیل می دهند که در 
صورت افزایش، می توانند ریسک اعتباری بانک ها را افزایش دهند بنابراین 
اصالح قانون چک را می توان راهکاری برای حل برخی از چالش های نظام 
بانکی دانس��ت. عالوه بر این، کاهش چک های برگش��تی می تواند اعتماد 

جامعه و فعالن اقتصادی به این سند تجاری را جلب کند.
از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک، ثبت چک های صادرش��ده در 
س��امانه صیاد یا سامانه صدور یکپارچه دسته چک بانک مرکزی است که 
اکنون به صورت اختیاری و از سال ۱4۰۰ به صورت اجباری خواهد بود. در 
واقع ثبت سیستمی در کنار صدور فیزیکی چک، احتمال جعل و همچنین 

مسائل ناشی از مفقودی یا آسیب به نسخه فیزیکی را کاهش می دهد.
از طرف دیگر، خرج کردن چک های دریافتی نیز پس از ثبت در سامانه 
صیاد امکان پذیر است، یعنی اگر دریافت کننده چک متمایل به انتقال چک 
به ش��خص ثالث یا ذی نفع جدید باش��د، پس از تأیید چک، امکان انتقال 
آن به شخص ثالث فراهم می شود. بر این اساس، مسائلی که پیش از این 
با خرج کردن چک به وجود می آمد مانند عدم دسترس��ی به صادرکننده، 
احتمال کالهبرداری و پولشویی و همچنین مسائل ناشی از مفقودی نسخ 

فیزیکی، از میان خواهد رفت.

چند درصد از چک های مبادله شده برگشت می خورند؟

سهم 22 هزار میلیاردی چک های برگشتی

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، انتظار می رود با فروکش کردن انتظارات، 
نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی آن حرکت کند.

عبدالناصر همتی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: این روزها 
درخصوص روند کاهش��ی نرخ ارز، براساس دیدگاه های سیاسی، تحلیل های 
مختلف ارائه و قضاوت های خاص می شود. روند نرخ ارز براساس مبانی بنیادی 
بازار ش��کل می گیرد. لذا، براساس آنچه طی دو سال و نیم گذشته شاهد آن 
بودیم، فشار ناشی از تحریم ها، خصوصا تشدید انتظارات، در افزایش قیمت ارز 
مؤثر و تعیین کننده بوده است. لذا انتظار می رود با فروکش کردن انتظارات، نرخ 

ارز نیز به س��مت تعادل و ارزش اقتصادی آن حرکت بکند.  رئیس کل بانک 
مرکزی ادامه داد: همانگونه که ریاست جمهوری تأکید کردند با دسترسی بهتر 
بانک مرکزی به منابع مس��دودی خود و نیز شرایط پیش رو، امکان مدیریت 
مؤثرتر در بازار ارز، در راس��تای اهداف کالن بانک مرکزی، فراهم می شود. در 
این میان، حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد، به همراه صیانت از ذخایر ارزی، 
برای بانک مرکزی اهمیت دوچندان دارد.  به نوشته همتی، بانک مرکزی در 
طول دو س��ال و نیم گذش��ته تالش کرده است با برنامه و تدبیر، تحریم های 
دول��ت آمریکا را خنثی و در حد توان از س��قوط بیش از حد ارزش پول ملی 

جلوگیری و دشمن را، از رسیدن به هدف فروپاشی اقتصادی، مأیوس وناموفق 
بس��ازد. بانک مرکزی تمام توان خود را برای ایجاد تعادل در بازار ارز و تقویت 
ارزش پول ملی به کار می گیرد. انتظارم از فعالین سیاسی این است، رقابت های 
حزبی و جناحی خود را به تالش های بانک مرکزی برای بهبود شرایط اقتصاد 
و استفاده از فرصت های بینالمللی برای خنثی سازی و کاهش تحریم و تقویت 
ارزش پول ملی وصل نکنند. نهایتا اینجانب هرچه را که بتوانم برای منافع ملی و 
رفاه مردم عزیز انجام می دهم و در این مسیر، براساس خوشامد افراد و گروه های 

سیاسی تصمیم نمی گیرم.

شرکت سامس��ونگ الکترونیکس در مقام پیش��تاز فناوری های پیشرفته صنعت 
نیمه هادی ، امروز و در جریان یک مراس��م مج��ازی، پردازنده اگزینوس ۲۱۰۰ خود 
 ۵G را معرفی کرد. این پردازنده جدید اولین پردازنده موبایلی با قابلیت های داخلی
اس��ت که با استفاده از فناوری فوق پیش��رفته ۵ نانومتری و نودهای پردازشی فوق 
فرابنفش )EUV( ساخته شده اس��ت.  اینیوپ کانگ، مدیر بخش نیمه هادی های 
سامسونگ می گوید »تیم اگزینوس ما متعهد به خلق برترین تجربه موبایلی از طریق 
نوآوری در پردازنده ها بوده است که قلب دستگاه های همراه امروزی هستند. ما امروز 
با خوش��حالی پردازنده اگزینوس ۲۱۰۰ خود را معرفی می کنیم که پیش��رفته ترین 
پردازنده موبایلی تا به امروز اس��ت. با داش��تن فناوری های پردازشی پیشرفته و یک 
م��ودم قدرتمند ۵G روی نودهای پردازش��ی ۵ نانومتری ک��ه از نظر مصرف انرژی 
بهینه ش��ده اند، این پردازنده می تواند اس��تانداردی جدید برای دستگاه های همراه 
پرچمدار در آینده باش��د«. کیونگیون کی��م، معاون اجرایی بخش تحقیقات موبایل 
سامسونگ می گوید »ما در سامسونگ متعهد به عرضه فناوری ها و خدمات نوآورانه  
در محصوالت پرچمدارمان هس��تیم تا بهترین تجربه ممک��ن را در اختیار کاربران 
قرار دهیم. با توجه به پردازش قدرتمند، امکان اتصال سریع ۵G و تسریع کارها بر 
اساس هوش مصنوعی، پردازنده اگزینوس ۲۱۰۰ می تواند بهترین عملکرد ممکن را 
در اختیار ما بگذارد که س��ختگیرانه ترین استانداردهای کیفیتی را برای نسل آینده 

گوشی های هوشمند برآورده خواهد کرد.«
 Arm پل ویلیام س��ون، معاون و مدیرکل بخش مش��تریان تجاری در ش��رکت
می گوید »تحول فناوری هایی مانند ۵G، گرافیک پیشرفته و یادگیری ماشین، نقش 
حیات��ی در ق��درت دادن به تجربه موبایلی ما در آینده دارند. ش��رکت های Arm و 
سامسونگ همکاری نزدیکی داشتند تا پلتفرم های قدرتمند محاسباتی و گرافیکی 
Arm را در قل��ب پردازنده اگزین��وس ۲۱۰۰ قرار دهند. در نتیجه این همکاری، ما 
می توانیم عملکردمان را حداکثر کرده و این تجربه ها را در دستگاه های موبایلی نسل 
آین��ده ب��ه یک واقعیت تبدیل کرده و البته عمر باتری را هم تا حد اس��تثنایی ارتقا 

دهیم«. عملکرد پردازش و گرافیک این پردازنده تا حدی ارتقا یافته و بهینه س��ازی 
ش��ده که از انتظارات عملکردی کاربر فراتر می رود. اگزینوس ۲۱۰۰ به عنوان اولین 
پردازنده ۵G سامس��ونگ بر اس��اس فناوری پردازش ۵nm EUV س��اخته شده 
اس��ت که امکان ۲۰ درصد مصرف انرژی کمتر یا ۱۰ درصد عملکرد بیش��تر را در 
مقایسه با پردازنده های 7 نانومتری فراهم می کند. این چیپ همچنین از نظر مصرف 
حافظه کش هم بهینه شده و قدرت زمانبندی بسیار بهتری دارد. این CPU هشت 

 Arm هس��ته ای دارای یک ساختار سه خوش��ه ای است که از یک هسته  قدرتمند
Cortex-X۱ با سرعت تا ۲.۸ گیگاهرتز، سه هسته Cortex-A7۸ با عملکرد باال 
و چهار هسته  کم مصرف Cortex-A۵۵ تشکیل شده است که تا بیش از ۳۰ درصد 
ارتقای عملکرد را در حالت چندهسته ای در مقایسه با نسل های قبلی شاهد هستیم.
 OpenCL و Vulkan ها مانندAPI از جدیدترین ARM Mali-G7۸ مدل
پش��تیبانی می کند، عملکرد گرافیکی را تا 4۰ درصد ارتقا داده و با تولید گرافیکی 
روان و ب��ا کیفیت امکان بهترین تجربه فراگیر در صفح��ه موبایل را فراهم می کند 
که ش��امل بازی و واقعیت افزوده و واقعیت مج��ازی )AR/VR( و واقعیت ترکیبی 
 IP هم می شود. اگزینوس ۲۱۰۰ همچنین فناوری پیشرفته مدیریت چند )MR(
AMGO(( را هم در خود دارد که مصرف انرژی CPU، GPU و دیگر پردازش ها 

را کاهش داده و زمان مصرف را باالتر می برد. سامسونگ با این تالش گسترده برای 
بهینه  کردن مصرف انرژی در س��خت افزار و نرم افزار، به دنبال کمتر کردن ردپای 
خود در تولید کربن در دس��تگاه هایش اس��ت.  توانمندی های AI هم در اگزینوس 
۲۱۰۰ تا حد زیادی ارتقا پیدا کرده است. مدل جدید NPU با طراحی سه هسته ای، 
از نظر معماری هم در مواردی مانند حداقل کردن عملیات  غیرضروری برای بهترین 
حالت مصرف انرژی ارتقا پیدا کرده اس��ت. اگزینوس ۲۱۰۰ می تواند تا ۲۶ تریلیون 
عملیات را در ثانیه )TOPS( انجام دهد و در عین حال از نظر بهره وری انرژی تا دو 
برابر بهتر از نسل های قبلی عمل می کند. با توجه به پردازش هوش مصنوعی داخل 
پردازنده و پشتیبانی از شبکه های عصبی پیشرفته، کاربران می توانند از قابلیت های 
تعاملی و هوش��مند بیشتری بهره برده و در عین حال عملکرد دید کامپیوتر هم در 

اپلیکیشن هایی مانند تصویربرداری بهتر شده است. 
پردازنده پیشرفته سیگنال تصویر )ISP( در اگزینوس ۲۱۰۰ از رزولوشن دوربین 
تا ۲۰۰ مگاپیکسل پشتیبانی می کند. این پردازنده می تواند به حداکثر شش حسگر 
وصل شده و تا چهارتای آنها را بصورت همزمان پردازش کرده و تجربه شما از دوربین 
را ارتقا دهد. ISP با استفاده از پردازنده چند دروبینی و فریمی )MCFP( می تواند 
کیفی��ت تصویر را در عکس های فوق عریض و غی��ره افزایش دهد. پردازنده ISP با 
استفاده از  هوش مصنوعی اکنون مجهز به قابلیت تشخیص محیط شده است که فورا 
و بدون مش��کل صحنه ها، چهره ها و اشیا را تشخیص داده و تنظیمات دوربین را به 

بهترین شکل تغییر می دهد تا عکسی با جزییات کامل را ثبت کند. 
مودم داخلی ۵G در اگزینوس ۲۱۰۰ از طیف های mmWave و زیر۶گیگاهرتز 
در ۵G و ۳G WCDMA .۲G GSM/CDMA  و  4G LTEپشتیبانی کرده 
و پوش��ش شبکه و قابل اتکا به آن را ارتقا داده است. این مودم دارای سرعت دانلود 
حداکثر تا ۵.۱ گیگابایت در ثانیه در طیف زیر ۶ گیگاهرتز و 7.۳۵ گیگابایت در ثانیه 
در mmWave یا تا ۳.۰ گیگابایت در شبکه های 4G با پشتیبانی از ماژوالسیون 

دامنه چهارگانه QAM( ۱۰۲4( است. 

همتی: براساس خوشامد افراد تصمیم نمی  گیرم

نرخ ارز متعادل می شود
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چرا در قیمت های ارزنده همه فروشنده هستند؟
2 دلیل ریزش بورس

بورس تهران در معامالت هفته گذشته کانال یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار واحد را از دس��ت داد و برای س��ومین هفته متوالی قرمزپوش 
ش��د. ش��اخص کل در معامالت هفته ای که گذشت ۸۱ هزار واحد 
کاهش داش��ت و در حالی در پایان روز چهارش��نبه )۱7 دی ماه( با 
رق��م یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد ب��ه معامالت پایان داد که این 
رقم در روز چهارشنبه گذشته )۲4 دی ماه( به یک میلیون و ۲۲9 
هزار واحد رس��ید. نماگر بازار س��هام در این روز ضمن نزول ارزش 
کل بازار به کمتر از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان، تا رس��یدن به کف 

پیشین خود در ۲۰ آبان تنها ۱.۵درصد فاصله دارد.
ب��ه این ترتیب بورس تهران که پس از اصالح ۳ ماهه، ۱۰ آذرماه 
تغیی��ر فاز داده بود حال تا ورود مجدد به فاز خرس��ی، به یک افت 
۰.۵ درصدی نیاز دارد. س��وال این اس��ت که چ��را بورس تهران بار 
دیگر به فاز اصالح وارد شد؟ به نظر می رسد چشم انداز کاهشی نرخ 
دالر و البته دخالت های دولتی یکی دو هفته گذش��ته بیشترین اثر 

را در افت قیمت ها داشته است.
در این زمینه، حمید میرمعینی کارش��ناس بازار سهام با اشاره به 
اینکه دو دلیل عمده در رابطه با نزول شدید یک هفته اخیر بورس 
می توان برش��مرد، به فرارو گفت: دلیل اول که بس��یار مهم اس��ت، 
مربوط به کاهش خوش بینی هایی است که ناشی از کاهش تحریم ها 
و بازگش��ت آمریکا به برجام است، در این رابطه با توجه به اتفاقاتی 
که رخ داد امید به آینده و بهبود اوضاع رنگ باخت و بس��یاری نیز 
به این درک رس��یدند ک��ه اوضاع اقتصادی ط��ی ماه های پیش رو 
وخیم تر خواهد ش��د یا اینکه حداقل آث��ار و نتایج مثبت مذاکرات 
مرتبط به این زودی ها هویدا نخواهد ش��د، براساس همین موضوع 

نیز خوش بینی جای خود را به بدبینی داد.
او ادامه داد: حال شاید این سوال پیش بیاید، در چنین شرایطی 
ک��ه چنین جو بدبینی به وجود آمده، چ��را دالر در بازار با افزایش 
قیمت روبه رو نش��ده، عمده دلیل این موضوع بحث هایی اس��ت که 
دولت در مورد کاه��ش قیمت دالر به ۲۰ هزار تومان مطرح کرده، 
اما به نظر می رسد اگر بخواهیم از لحاظ تحلیلی به این موضوع نگاه 
بینداریم باید گفت، این حربه دولت دوام چندانی نخواهد داش��ت و 
اگر این جو بدبینی و ناامیدی از ش��رایط آینده ادامه داش��ته باشد، 
بدون ش��ک دالر نیز دوباره با افزایش قیمت روبه رو خواهد ش��د و 

دیگر در این نرخ ها باقی نمی ماند.
میرمعینی با اش��اره به اینکه ناهماهنگی در دولت و عدم حمایت 
از بورس دومین دلیل نزول بورس طی این مدت بوده اس��ت، افزود: 
طی این مدت در داخل دولت ناهماهنگی های زیادی رخ داده و این 
مسئله در سال های گذش��ته صدمات و ضرر های جبران ناپذیری به 
بورس و سهامداران بازار سهام وارد کرده است، در این باره موضوع 
شیوه نامه قیمتگذاری دستوری فوالد که وزیر صمت و این وزارتخانه 
س��خت به دنبال اجرای آن بودند، بسیار به اعتماد اهالی بازار سهام 
ضربه وارد کرد، در این رابطه قیمت گذاری دستوری در فوالد تنها 
به توزیع رانت منجر می ش��ود و به نفع دالالن و رانت خواران است، 
از سوی دیگر وقتی کاالیی در بورس عرضه می شود، باید قیمت آن 
براس��اس مکانیزم بازار و با توجه به عرضه و تقاضا تعیین ش��ود، نه 

اینکه قیمت آن دستکاری و دستوری تعیین شود.
این کارش��ناس بازار س��هام اضافه کرد: عالوه بر این مسائلی که 
در مورد قیمت گذاری دس��توری فوالد رخ داد، ما در بازار های دیگر 
از جمل��ه خودرو نی��ز چنین موضوعی را داریم، ک��ه به هیچ عنوان 
مطلوب نیس��ت، اگر بخواهیم با نگاه اقتص��ادی به این موضوع نگاه 
کنیم، قیمت گذاری دستوری در هیچ بازاری جوابگو نیست و باعث 
ایجاد مش��کالت زیادی از جمله توزیع رانت و ایجاد فساد می شود، 
بنابراین باید تعیین قیمت محصوالتی که در بورس عرضه می شود، 
براساس عرضه و تقاضا باشد، تا همه چیز شفاف باشد و دیگر رانتی 

در کار نباشد.

نگاه

فرصت امروز: هفته گذش��ته یکی از س��ردترین هفته های بازار سرمایه بود 
و ب��ورس تهران ب��ا بازدهی منفی ۶.۲ درصدی برای س��ومین هفته متوالی، 
عملکردی نزولی داشت. شاخص بورس در معامالت این هفته با ۸۱ هزار واحد 
کاهش، کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست داد و تا رقم یک میلیون 
و ۲۲9 هزار واحد عقب رفت. افت دامنه داری که عمدتا به دلیل عقبگرد قیمتی 
در نماد گروه های بزرگ بازار رقم خورد و شاخص کل هم وزن نیز به افت ۱.۳ 
درصدی بسنده کرد. عملکرد صنایع سی وهشت گانه بورسی هم نشان می دهد 
در برابر رش��د 9 گروه بورسی، میانگین قیمت سهام در زیرمجموعه های ۲9 

صنعت شاهد ریزش قیمتی بودند.
بزرگترین بازنده بورسی در هفته ای که گذشت، به گروه وسایل ارتباطی 
اختصاص داشت و این گروه معامالت هفته گذشته را با افت ۱۶.۸ درصدی 
به پایان رس��اند. پس از آن گروه اس��تخراج زغال س��نگ بود که با کاهش 
۱۵.۵ درصدی مواجه شد. گروه انتشار چاپ با تک سهم »چافست« دیگر 
صنعت��ی بود که اف��ت ۱۱.۲ درصدی را تجربه ک��رد و از این منظر رتبه 
سوم پرزیان ترین صنعت بورسی در هفته منتهی به ۲4 دی ماه را به خود 
اختصاص داد. گروه محصوالت چرمی نیز ش��رایط مشابهی را تجربه کرد 
و ب��ا تک نماد »وملی« افت ۱۰.۸ درص��دی را ثبت کرد. به این ترتیب 4 
گروه نخس��ت با بیش��ترین افت هفتگی، همگی در زمره صنایع تک سهم 

قرار داشتند.
پس از این گروه ها اما نوبت به دو صنعت کامودیتی محور رس��ید. از این 
رو گروه فلزات اساس��ی که هفته هاس��ت با چالش قیمت گذاری دستوری 
فوالد دس��ت و پنجه نرم می کند، این هفت��ه را نیز با افت 9.7درصدی به 
پایان رس��اند. پاالیشی ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و با افت 9.۸ 

درصدی مواجه شد.
همانطور که اشاره شد با وجود افت ۶.۲ درصدی شاخص کل در هفته ای 
که گذش��ت اما 9 صنعت با رش��د میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود 
همراه ش��دند. در این میان بیشترین بازده هفتگی از آن گروه محصوالت 
چوبی شد. این گروه با تک سهم »چفیبر« توانست معامالت هفتگی خود را 
با رشد ۱۳.9 درصدی به پایان رساند. پس از آن گروه اطالعات و ارتباطات 

بود که آن نیز با تک نماد »های وب« رشد ۸.۵ درصدی را ثبت کرد.
همچنین یکی از خبرهایی که هفته گذش��ته در میان فعاالن بورس��ی 
رد و بدل می ش��د، بررس��ی تنظیم بازار فوالد در مجلس شورای اسالمی 
ب��ود؛ طرحی که یکی از اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس در 
تش��ریح جزییات آن عنوان کرد مجلس هیچ کف و س��قفی برای قیمت 
فوالد نگذاشته است و مقرر شده تا  همه محصوالت فوالدی به غیر از لوله 

و پروفیل در بورس کاال عرضه شوند.
حال سوال این است که آیا قیمت گذاری فوالد، تنها عامل ریزش شاخص 
بورس در هفته اخیر بوده اس��ت؟ در پاسخ به این سوال، یک کارشناس بازار 
سرمایه معتقد است: »اکثر کارشناسان، ریزش اخیر این روزهای شاخص بورس 
را به شیوه نامه جدید وزارت صنعت برای قیمت گذاری فوالد نسبت دادند اما این 

موضوع را نمی توان به عنوان تنها عامل ریزش بازار معرفی کرد.«
هومن عمی��دی به افت ۶ درصدی ش��اخص بورس در هفته گذش��ته 
اش��اره کرد و به ایرنا، گفت: »در هفته منتهی به ۲4 دی ماه ش��اهد افت 
دس��ته جمعی اکثر نمادهای کوچک و ب��زرگ در بورس بودیم، عمده این 
ریزش تحت تاثیر برنامه های وزارت صمت مبنی بر نرخ گذاری دس��توری 
محصوالت فوالدی ایجاد شد. به عقیده اکثر تحلیلگران، ریسک تصمیمهای 
اشتباه توس��ط قانون گذار یا شائبه رفتار سلیقگی توسط مجری قانون در 
فرآین��د اجرا نه تنه��ا برای صنعت فوالد بلکه برای همه صنایع ریس��ک و 
تهدیدی غیرسیستماتیک تعریف شد و ریزش اخیر این روزهای شاخص 
بورس را به آن نسبت دادند اما این موضوع نمی تواند تنها علت ریزش بازار 

به شمار رود.«
عمی��دی با بیان اینکه »در ص��ورت صحت این تحلیل باید پس از ورود 
معاون رئیس جمهوری به این موضوع و لغو بخش��نامه ابالغ شده آرامش 
به بازار سرمایه برمی گشت که این امر به هیچ عنوان محقق نشد«، افزود: 
»گرچه ش��ائبه ریسک تغییر قوانین می تواند بر معامالت بازار سهام تاثیر 
منفی داش��ته باش��د اما مهمترین دلیل ریزش این روزهای بورس، ترس 
س��هامداران حقیقی از افت عمومی نمادها و افزای��ش زیان در پرتفوهای 

اشخاص حقیقی است.«

به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، »عدم پذیرش مسئولیت در قبال 
صندوق پاالیش یکم در حالی رخ داد که با توجه به مناسب بودن شرایط 
بنیادی گروه پاالیشی، تثبیت قیمت دالر در کانال بیش از ۲۳ تا ۲4 هزار 
تومان و کاهش ظرفیت تولید یک میلیون بشکه نفت در عربستان قیمت 

جهانی نفت را باالی ۵۰ دالر تثبیت کرده است.«
وی ادامه داد: »کمتر کسی انتظار افت قیمت پاالیش یکم را به رقم کمتر 
از عرضه اولیه پیش��بینی کرده بود اما عدم تخصیص منابع مناسب جهت 
بازارگردان��ی، انجام بازارگردانی فق��ط به منظور رفع تکلیف در این نماد و 
سایر شرکت های حاضر در بازار سرمایه، سوءاستفاده شرکت های حقوقی 
در عرضه و ایجاد ترس در بین معامله گران حقیقی ناش��ی از فروش سهام 
توسط حقوقی ها با وجود مثبت بودن مولفه های بنیادی زمینه افت صندوق 

پاالیشی یکم را در بازار ایجاد کرد.«
او ب��ا بی��ان اینکه »ای��ن ترس موجب ف��روش در کف قیمتی توس��ط 
س��هامداران حقیقی ش��د و فضای ناامیدی را حاکم ساخته است«، گفت: 
»حمای��ت یک میلی��ون و ۳۱۰ هزار واحدی ش��اخص کل پس از دو روز 
فراز و نش��یب در نهایت شکسته ش��د و باید رفتار معامالتی سهامداران را 
طی روزهای آتی با حمایت روانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و سپس 
یک میلیون واحد مورد بررس��ی قرار داد. چنانچه در روزهای آینده ارزش 
معام��الت افزایش پیدا نکند و در مس��یر نزولی باقی بماند، ممکن اس��ت 
روند منفی ش��اخص بورس تداوم یابد اما در صورت ایجاد تغییر در نحوه 
بازارگردانی و ورود جریان نقدینگی هوش��مند به بازار می توان امیدوار بود 
که از اواخر دی و اوایل بهمن ماه شرایط معامالت بازار تغییر کند و شرایط 

مناسب تری در شاخص کل ایجاد شود.«

بورس تهران کانال یک میلیون و 300 هزار واحد را از دست داد

سومین هفته منفی بورس

بورس برای دومین بار در س��ال 99 وارد مرحله نزولی شد. یک بار در نیمه 
دوم مردادماه و به دلیل اختالف نظر دس��تگاه ها ب��رای عرضه صندوق »دارا 
دوم« ش��اخص های بورس فرو ریخت و باعث شد تا شاخص از ارتفاع نزدیک 
ب��ه ۲.۱ میلی��ون واحد به ۱.۲ میلیون واحد کاهش یابد. چند ماه پس از این 
ریزش، با ترمیم نسبی اعتماد سهامداران و جذاب شدن قیمت سهام بسیاری 
از شرکت ها، دوباره از آبان ماه وضعیت بازار بهبود یافت و شاخص توانست تا 
میانه ۱.۵ میلیون واحد هم رشد کند. اما بخشنامه قیمت گذاری فوالد و این 
بار ناهماهنگی وزارت صمت با متولی بازار سرمایه موجب شد تا دوباره اعتماد 
س��هامداران به بازار و تصمیم های آتی سیاستگذاران آسیب ببیند. برهمین 
اس��اس دوباره شاخص با نوسان شدیدی مواجه شد و تعداد روزهای قرمز در 
بازار افزایش یافت؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان به دلیل بحران اعتماد در 
بازار شکل گرفته است. از سوی دیگر، تشدید حدس و گمان ها درباره احتمال 
کاهش نرخ ارز، از دید برخی ناظران و کارشناس��ان باعث شد تا بازار سرمایه 
هفته ای سرد را پشت سر گذاشته و شاخص این بازار با افتی چشمگیر مواجه 
شود. محبوبه ابراهیمی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند افت بازار سرمایه 
به ایرنا، گفت: در حالی که روند مثبت قیمت محصوالت فوالدی و شیمیایی در 
بازارهای جهانی و افزایش بهای نفت، باعث شد تا شاخص بورس های جهانی 
صعودی باشند، اما هفته گذشته برای بازار سرمایه ایران با تنش های بسیاری 
همراه بود. دخالت های خارج بازار و وضع قوانین محدودکننده از جمله تغییر 
نرخ انرژی، سیاست های مالیاتی و قیمت گذاری از عوامل تشدیدکننده عدم 
اعتماد س��رمایهگذاران به بازار س��رمایه بوده و باعث شد تا خروج حجم قابل 
توجه منابع مالی از این بازار را به ویژه از س��مت افراد حقیقی و احتماال تازه 
کار شاهد باشیم. این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی دیگر از عوامل ریزش 

ش��اخص در هفته ای که گذشت عدم ثبات نرخ ارز بود. با توجه به وابستگی 
درآمد بسیاری از صنایع به نرخ دالر به ویژه شرکت های صادرات محور، اخبار 
منتشر شده درخصوص احتمال کاهش نرخ دالر همراه با تثبیت دولت آینده 
بایدن از عوامل تحریک کننده این روزهای شاخص بوده است. همچنین کمبود 
نقدینگی و فشار عرضه بر تقاضا نیز باعث شد تا شاهد ریزش بیشتر شاخص 
در هفته گذشته باشیم. به گفته ابراهیمی، این امید وجود دارد که در روزهای 
آتی و با ارائه گزارش های 9 ماهه شرکت ها و بهبود سودآوری به خصوص برای 
محصوالت کاالی اولیه )کامودیتی محور(، تعیین تکلیف الیحه بودجه دولت، 
ثبات نرخ ارز و ورود پول جدید به بازار، همراه با کاهش ریسک نظام مند بازار، 
اعتماد س��رمایه گذاران به بازار برگ��ردد و روندی متعادل و منطقی را در بازار 
سرمایه شاهد باشیم به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در این روزها به شایعات 
و اخبار فضای مجازی و کارشناسان بدون مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 
توجه نداشته باشند، از معامله های هیجانی و کوتاه مدت دوری کنند و نگاهی 
بلندمدت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه را در نظر بگیرند. در هفته گذشته 
همچنین بورس کاال نیز با افت و خیزهایی جدی همراه بود. محمدرضا اسالمی، 
کارشناس بورس کاال ضمن اشاره به این تحوالت گفت: در هفته گذشته بازار 
فوالد، روزهای پرتنش��ی را پشت سر گذاشت. اختالف نظر جدی میان برخی 
دستگاه ها بر سر تعیین قیمت فوالد، رکود نسبی را بر معامالت صنایع فلزی 
در بورس کاال حاکم کرده است. خبرها حکایت از راکد شدن بازار محصوالت 
فلزی در کل کش��ور دارد و مس��ئله تا زمانی که تکلیف نحوه قیمت گذاری و 
دستورالعمل زنجیره فوالد در کشور مشخص شود، ادامه خواهد یافت. در هفته 
گذشته تقاضای محصوالتی همچون میلگرد، تیرآهن، شمش بلوم و برخی دیگر 

از محصوالت فلزی در این بازار به صورتی چشمگیر کاهش یافتند.

از بازار داغ گمانه زنی دالری تا سردی بازار سرمایه

بورس دوباره سبز می شود؟
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ش��ورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را تغییر داد و بر این اساس 
قرار است از این به بعد در فرمول جدید، قیمت بازار در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، ش��ورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را تغییر داد 
و بر این اس��اس قرار اس��ت از ای��ن به بعد در فرمول جدی��د، قیمت بازار 
در نظر گرفته ش��ود و اگر خودروسازان افزایش تولید ۵۰ درصدی داشته 
باشند، قیمت خودرو درب کارخانه تغییر خواهد کرد و با این افزایش تولید، 
افزایش قیمت هم خواهیم داشت،  اما این بین موافق و مخالفایی هم وجود 
دارد.  به گفته کارشناس��ان صنعت خودرو، یکی از معضالت اقتصاد ایران، 
قیمت گذاری دستوری است که هم باعث افزایش رانت و فساد، هم باعث از 
بین رفتن بخش تولید می شود. صنعت خودرو، یکی از بخش هایی است که 
انحصار و قیمت گذاری نه تنها این صنعت را به ورطه ورشکستگی کشانده 

بلکه کیفیت را به پایین ترین حد تنزل داده  است.
ش��ورای رقابت در گذش��ته در فرمولی که داش��ت، نرخ تورم  بخشی را 
در نظر می گرفت و براس��اس فرمول، س��قف قیمت��ی خودرو های پرتیراژ 
خودروسازان داخلی را اعالم می کرد و اکنون با تغییر فرمول، واکنش های 
تندی هم از س��وی مصرف کنندگان و هم از سوی خودروسازان را داشته 
است، اما راه حل واقعی چیست؟ این پرسش را با احمد نعمت بخش، دبیر 
انجمن خودروس��ازان ایران مطرح کردیم تا نگاه بخش تولید را نسبت به 

این موضوع بدانیم.
تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروس��ازان در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
اشاره به تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو، گفت: هر تغییری که 
در واقع شورای رقابت دارد و باعث شود قیمت جدید کارخانه با بازار تفاوت 
داشته باشد، به نتیجه نمی رسد، یعنی اکنون باید راهی را رویم که خودرو 

از ۲ نرخی خارج شود و به تک نرخی برسد.
او بی��ان کرد: بار ها به مجلس و اعضای ش��ورای رقابت گفته ایم که باید 
قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی ش��ود و اینگونه رانت و فس��اد از 
بین خواهد رفت. اینگونه قرعه کش��ی ه��م از بین خواهد رفت، یعنی باید 
بگذاریم خودرو در حاش��یه بازار به ف��روش رود. بحث اقتصادی می گوید 
قیمت هر کاالیی را عرضه و تقاضا مش��خص می کند کسی هم منکر این 

موضوع نیست.
دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: ما خودروسازان برای اینکه خودرو 
گران نش��ود، تالش به افزایش تولید داشته ایم و اکنون در ۸ ماه اول سال، 
۲۸ درصد افزایش تولید سواری داشتیم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث 
افزایش قیمت نشده ایم. برای اینکه تقاضا کم شود باید اجازه دهیم خودرو 

در حاشیه بازار به فروش رود.
نعمت بخش با اش��اره به وجود رانت و فساد در قرعه کشی خودرو، ادامه 
داد: از هر هزار نفر ثبت نامی، ۳ نفر در قرعه کشی ها برنده می شوند، یعنی 
997 نفر نمی توانند در این قرعه کش��ی ها برنده ش��وند. در بازار بالغ بر ۲ 
ه��زار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول س��رگردان وج��ود دارد و این باعث 
می ش��ود با ش��روع ثبت نام افراد هجوم به ثبت نام آورند و بتوانند از این 

رانت استفاده کنند.
او ادامه داد: یک ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران داریم که 
خدمات پس از فروش ش��رکت ها را رصد می کنند و براس��اس آماری که 
داده است، متوجه می شویم ۸۰ درصد برندگان خودرو در قرعه کشی پس 
از تحویل خودرو، آن را فروخته اند چراکه فروش آن در حاش��یه بازار سود 

خوبی دارد.
دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: اگر پیشنهادی که شورای رقابت 
داده نزدیک به قیمت بازار باشد و این رانت از بین رود، باعث سر و سامان 
دادن ب��ه بازار می ش��ود و اگر به نتیجه نرس��د و قیمت طوری باش��د که 

همچنان با بازار اختالف داشته باشد، به نتیجه نخواهد رسید.
نقش پررنگ قیمت بازار، در قیمت گذاری دستوری

ابوالفضل خلخالی، عضو هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران در 
گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو، 
گفت:  باید در قیمت گذاری خودرو حتما بازار نقش داش��ته باش��د. حالت 
ایده آل این است که قیمت گذاری در نقطه تعادل عرضه و تقاضا، در بازار 

تعیین شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: ما در کشورمان 
چون ش��رایط انحصاری داری��م، مجبوریم از یک مکانیزم ش��ورای رقابت 

اس��تفاده کنیم. وقتی مجبوریم از این مکانیزم اس��تفاده کنیم حتما مهم 
است که در فرمول ها وضعیت بازار را در نظر گیریم تا قیمت ها واقعی شود 

و شاهد مشکالت و زیان های انباشته در خودروسازان نباشیم. 
خلخالی بیان کرد: این موضوع ممکن اس��ت برای مدتی بر بازار خودرو 
تاثیر بگذارد و قیمت ها دچار نوسان شود اما مقطعی خواهد بود و به مرور 
هر چقدر به قیمت بازار نزدیک ش��ویم و میزان تیراژ را افزایش دهیم این 

موضوع به مرور حل می شود.
التهابات کوتاه مدت بازار پس از فرمول شورای رقابت

نعمت اهلل کاشانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت و 
گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به آخرین وضعیت بازار خ��ودرو، گفت: بازار خودرو بعد از 
صحبت های رئیس ش��ورای رقابت درخصوص تغییر فرمول قیمت گذاری، 
دچار التهابات زیادی شد و مقداری شاهد افزایش قیمت در این بازار بودیم.
او بیان کرد: زمانی که ش��ورای رقابت برای اطالع رس��انی تغییر فرمول 

قیمت گذاری جلسه برگزار کرد، هیجانات زیادی در بازار ایجاد شد و برخی 
تصور می کردند که منظور رئیس ش��ورای رقابت آزادشدن قیمت خودرو 
است که، اما پس از آن حرف های خود را تصحیح و اعالم کردند قرار نیست 

قیمت خودرو آزاد شود، بلکه قرار است قیمت خودرو واقعی شود.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تشریح کرد: اگر قیمت خودرو 
در کارخان��ه اتوماتیک وار، به قیمت بازار نزدیک ش��ود، ش��اهد به تعادل 
رسیدن قیمت ها در این بازار پرالتهاب خواهیم بود. اکنون قیمت ها فروکش 

کرد و به یک ثبات نسبی رسیده است.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان گفت: براساس صحبت های رئیس 
شورای رقابت می توان گفت که دو اتفاق مهم افتاده است؛ یکی بحث حذف 
تورم بخشی و تمرکز بر بازار است، زیرا این موضوع همیشه محل اختالف 
بود و دیگری نیز بحث افزایش تیراژ تولید است، زیرا این موضوع مشوقی 

برای خودروساز محسوب می شود.
بیگلو ادامه داد: شورای رقابت در فرمول خود گفته است که هرچه تیراژ 
باالتر برود به خودروس��از مجوز افزایش قیمت می دهیم، اما از آن طرف با 
توجه به اینکه یکی از مالک های قیمت گذاری تمرکز بر بازار است و چون 
طبق اصل اقتصاد هرچه عرضه بیشتر شود قیمت بازار کاهش می یابد لذا 
قیمت گذاری خودرو حالت االکلنگی پیدا می کند؛ تیراژ باال می رود قیمت 
افزایش می یابد، اما همان تیراژ که باال می رود باعث می ش��ود حاشیه بازار 
قیمت را پایین می آورد و چون قیمت پایین تر می آید فرمول هم قیمت را 

پایین تر محاسبه می کند. در واقع حالت باالنس ایجاد شده است.
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: با توجه به 
اینکه شورای رقابت به صورت جزئی مصوبه خود را تشریح نکرده و سران 
ق��وا هم هنوز در مورد طرح وزارت صم��ت تصمیمی نگرفته، باید منتظر 

بمانیم ببینیم طی روز های آتی چه اتفاقی می افتد.
بیگلو در مورد انحصاری بودن بازار، گفت: از نظر شورای رقابت انحصاری 
است، زیرا ۵۰ درصد بازار در اختیار یک یا دو خودروساز است، اما از نظر 
ما انحصاری نیست، زیرا غیر از این دو خودروساز، خودروسازان دیگری هم 
داریم، اما اینکه چرا این خودروس��ازان نمی توانند به درستی فعالیت کنند 

باید به رگوالتوری دولت نگاه کنیم.
 به نظر می رس��د خود دولت هم موافق این انحصار است، زیرا به راحتی 
می تواند با کمک به آن خودروس��ازان بخش خصوصی، آنها را فعال کند و 
بازار را از انحصار خارج کند، اما دولت نوعی قانون گذاری می کند که فقط 
به بخش خصوصی ضرر می زند. دولت نه در تعرفه ها فرمولی را گذاش��ته 
که خودروس��ازان خصوصی از ای��ن طریق بتوانند کار کنند و نه در بخش 
حمایت از زنجیره تامین این شرکت ها کاری کرده است. خودروسازانی که 
داریم را باید مورد حمایت قرار دهیم تا همین شرکت ها فعال شوند و بازار 

را از انحصار خارج کنند.

خودرو ارزان می شود اما به یک  شرط!

خــــودرو تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: دبیر شورای اطالع رسانی استان قم 
از بازگشایی سالن های سینما و تئاتر قم خبر داد و گفت: خوشبختانه 
با بهبود وضع نسبی استان و ورود قم به وضعیت آبی، سالن های سینما 
و نمایش بازگشایی شدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی در گفت وگو 
با خبرنگار شهر بیست، با اشاره به درخواست هنرمندان استان برای 
بازگشایی سالن های تئاتر، اظهار کرد: با پیگیری استاندار قم و با بهبود 
وضع نسبی اســتان و ورود قم به وضعیت آبی، سالن های سینما و 
نمایش بازگشــایی شدند و تا زمانی که شرایط استان مناسب باشد، 
امکان اکران فیلم و اجرای نمایش برقرار است. وی تصریح کرد: البته از 
سرگیری فعالیت های فرهنگی و هنری استان و بازگشایی سالن های 
سینما و تئاتر بر مبنای رعایت شیوه نامه های سخت گیرانه بهداشتی و 
فاصله گذاری اجرایی شده است. دبیر شورای اطالع رسانی استان قم 
افزود: همچنین با توجه به تداوم اجرای منع رفت و آمد از ســاعت 
۲۱ تا چهار صبح روز بعد، صاحبان ســالن های تئاتر و ســینما باید 
طوری برنامه ریزی کنند که آخرین اکران آنها تا ساعت ۲۰ به اتمام 
برسد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم در ادامه به پیگیری های 
اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد و 
گفت: مدیران این اداره کل در حال تالش برای انتقال مشاغل تئاتری و 
سینمایی از گروه سه به گروه دو هستند تا خللی در فعالیت هنرمندان 
تا زمان وضعیت قرمز بوجود نیاید. حســینی کاشانی همچنین به 
تعطیلی چند ماهه ســالن های تئاتر و سینما اشاره کرد و افزود: این 
تعطیلی ها خسارت قابل توجهی به فعاالن این حوزه و هنرمندان وارد 

کرده و وزارتخانه تا جایی که توانســته تالش کرده کمترین میزان 
خسارت متوجه مشاغل تابعه اش شــود. وی افزود: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در بحث سامانه کار و ارزیابی خسارات وارد بر مشاغل 
و برآورد کمک های معیشتی هم همواره در کنار هنرمندان ایستاده و 
صدای آنان در ستاد بوده است اما به هر حال مشکل محدودیت های 
اعتباری که کشــور درگیر آن است، وجود دارد. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قم تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متناسب 
با توان خود در این مدت اقداماتی نظیر پرداخت حق بیمه هنرمندان 
به مدت ســه ماه و واریز یک میلیون و پانصد هزار تومان به حساب 
اعضای صندوق هنر داشته است. حسینی کاشانی افزود: همچنین 
دولت در این مدت تالش کــرده تا بیمه بیکاری خانواده فرهنگ و 
هنر را برای اولین بار و در حمایت از این قشر فرهیخته اجرایی کند 
چرا که عمده این مشــاغل در زمره مشــاغل آزاد تعریف و تا کنون 
مشمول حمایت های قانون بیمه بیکاری نشده اند. وی همچنین به 

ارائه تســهیالت کرونایی از طریق ســامانه کارا اشاره کرد و گفت: با 
پیگیری هایی که توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد، 
بخشــی از اعضای خانواده فرهنگ و هنر و رسانه استان که در ایام 
کرونا متضرر شدند، در سامانه کارا ثبت نام کرده و از تسهیالت مدنظر 
اســتفاده کردند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم افزود: در حال 
حاضر نیر ثبت نام دریافت ۲ نوع تســهیالت حمایتی برای کسب و 
کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در سامانه تحفه امکان پذیر است 
که تســهیالت بانک آینده با کارمزد ۱۶ درصد که ثبت تقاضای این 
تسهیالت بدون محدودیت زمانی و میزان درخواستی تا اطالع ثانوی 
ادامه دارد و تسهیالت صندوق کارآفرینی امید با کارمزد چهار درصد 
نیز تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان است. حسینی کاشانی با تأکید بر 
اینکه مشــاغل فرهنگــی و هنری بویژه هنرمندان از زمان شــیوع 
ویروس کرونا با مشکالت بسیاری مواجه شدند، گفت: البته با وجود 
حمایت های انجام شده توسط دولت، فعاالن و هنرمندان  باید از یک 
پشتوانه محکم تری برخوردار شوند تا پوشش دهنده و حامی معیشت 
این قشر فرهیخته باشد. دبیر شورای اطالع رسانی استان قم با بیان 
اینکه مجموعه استان قدردان تالش ها و موفقیت های هنرمندان استان 
است، گفت: استاندار قم پیگیر مطالبات و مشکالت هنرمندان است 
و تأکید کردند حمایت هرچه بیشــتر از این قشــر عزیز انجام شود. 
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم وضعیت استان از نظر کرونا و 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، چراغ سالن های هنری قم روشن بماند 
و با اختصاص اعتبارات ملی و اســتانی بتوانیم بخشی از دغدغه های 

هنرمندان عزیز را برطرف کنیم.

آذربایجان شرقی - فالح: سرکنسول جمهوری اسالمی ایران 
در نخجوان با اشاره به پیشینه همکاری های اقتصادی بین جمهوری 
نخجوان و استان آذربایجان شرقی، گفت: با توجه به اشتراکات باالی 
فرهنگی در این دو منطقه و فضای ایجاد شده پس از مناقشه قره باغ، 

زمینه افزایش همکاری ها فراهم است.
سید احمد حسینی در دیدار با رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره 
به نزدیکی های فرهنگی مردم استان آذربایجان شرقی و جمهوری 
نخجوان گفت: برای افزایش همکاری ها نیازمند عزم جدی مسئوالن 
دولتی و همچنین فعاالن بخش خصوصی استان هستیم. سرکنسول 
جمهوری اســالمی ایران در نخجوان با بیان اینکه موضوع قره باغ و 
حوادث پیرامونی آن می تواند ســبب خارج شــدن نخجوان از یک 
فضای بسته شود، گفت: با تبادل هیات های تجاری و اقتصادی بین 
ایــن دو منطقه می توانیم در آینــده ای نزدیک امیدوار به افزایش 

همکاری های اقتصادی و تجاری بین اســتان آذربایجان شــرقی و 
جمهوری نخجوان باشیم. 

فرصت های سرمایه گذاری در جمهوری نخجوان احصاء شود

رییــس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تبریز نیز در این 
دیدار با بیان اینکه ارتباطات فرهنگی خوبی بین استان آذربایجان 
شــرقی و جمهوری نخجوان وجود دارد، گفــت: باید فرصت های 
ســرمایه گذاری در جمهوری نخجوان احصاء شود تا شاهد افزایش 
صادرات از استان به این جمهوری باشیم. یونس ژائله با بیان اینکه 
ســرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی اســتان اراده الزم برای 
افزایش تبــادالت تجاری با جمهوری نخجوان را دارند، گفت: نباید 
جلسات دو جانبه تنها در حد صحبت های معمول باقی بماند بلکه 
باید زمینه افزایش همکاری ها در عمل ایجاد شود و هر چه سریعتر 
شاهد آغاز دور جدیدی از همکاری ها با جمهوری نخجوان باشیم. 
در این دیدار راهکارهای افزایش ارتباطات تجاری و اقتصادی مابین 
اســتان آذربایجان شرقی و جمهوری نخجوان با حضور سرکنسول 
جمهوری اسالمی ایران در نخجوان در محل اتاق تبریز بررسی شد.

ســاری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : منطقه ساری با مصرف 5۱/7 درصد سی ان جی 
در ماه گذشته که با رشد ۱9/3درصد نسبت به ماه قبل بیشترین سهم 
مصرف سوخت پاک را از آن خود کرد . به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری با بیان اینکه گاز طبیعی در کاهش 
آلودگی محیط زیســت تاثیر فرآوانی دارد ، بیان کرد : با ساماندهی 
مصرف بی رویه سوخت فســیلی و اقبال مردم از گاز سی ان جی ، 
میزان استفاده ازسوخت مایع در استان کاهش یافته و شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری در سبد سوخت کشور با 
مصرف ۴/۶۱ درصد سی ان جی درآذر ماه بیشترین سهم را در کل 
کشــور دارد . وی افزود : با مصرف این مقدار ســوخت سی ان جی 
این شرکت در توسعه ســوخت پاک پیشرفت خوبی داشته است . 
ســبحان رجب پور با اشاره به اینکه باید در فرهنگ سازی استفاده 
از ســوخت پاک تالش کرد ، بیان داشــت : در بین مناطق 37 گانه 

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه ساری با مقدار 
5۱/7 درصد مصرف سوخت ســی ان جی و با رشد ۱9/3 درصدی 
رتبه اول نسبت به ماه قبل کشور را دارا است . وی ادامه داد : شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری رتبه نخست در میزان 
رشد کارکرد کمپرسور را نیزمقدار ۴/55 درصد را از آن خود کرده و 
این نشــان از افزایش تقاضا در این منطقه برای سوخت سی ان جی 

بوده و بیانگر آن است تجهیزات سی ان جی با درصد باالیی فعال بوده 
و قابلیت افزایش ظرفیت و ایجاد تجهیزات جدید را دارد . ســبحان 
رجب پور فوائد جایگزین کردن گاز ســی ان جی در خودروها را بر 
شمرد و عنوان کرد : منطقه ساری در آبان ماه سال جاری شاهد رشد 
مصرف نســبت به مدت مشابه سال قبل و ماه قبل بوده ، بخصوص 
درسبد سوخت جایگزین کشورسهم بسزایی دارد و این موید تالشهای 
همکاران این منطقه برای ترویج و تشویق مصرف کنندگان برای روی 
آوردن به سوخت جایگزین ســی ان جی می باشد . سبحان رجب 
پور اظهار کرد : آمار مصرف ســی ان جی در این مدت نشان میدهد 
که تمایل به استفاده از این فرآورده در بین مردم افزایش یافته است 
کــه عالوه بر صرفه اقتصادی خانوار از ذخایر ملی و محیط زیســت 
صیانت می شود . رجب پور با اشاره به اینکه ۸۸ باب جابگاه عرضه گاز 
طبیعی سی ان جی فعال در منطقه ساری  وجود دارند ، اظهارکرد : 
در بررسی ۸ ماهه گذشته منطقه ساری در بین مناطق 37 گانه حائیز 

رتبه برتر شده که ازاهمیت ویژه ای در کشور برخوردار است .

رئیس شورای  – فالح:   آذربایجان شرقی 
اسالمی استان آذربایجان شرقی به پاس اقدامات 
و تالش های مجدانه در رسیدگی و رفع مشکالت 
شهرستان هشترود، لوح سپاسی را به مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب این استان اهدا کرد. رئیس 
شورای اسالمی آذربایجان شرقی به پاس اقدامات 
انجام یافته و تالش هــای بی وقفه مدیریت آبفا 
اســتان و مجموعه تحت مدیریت وی در جهت 
رسیدگی به مشکالت آب شــرب هموطنان در 
شهرستان هشترود، لوح سپاســی را اهداء کرد. 

متن لوح سپاس به شرح ذیل می باشد: 
جناب آقای ایمانلو  

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 

آذربایجان شرقی 
باسالم و تحیات وافر الهی 

بدون تردید فعالیتی کــه برای رضای خداوند 
منان باشــد هیچ چیز جز رضای او سزاوار پاداش 
بندگان نیست و پیشرفت و توسعه پایدار در گرو 
سرمایه های انسانی و کارآمد جامعه است و تالش 
خالصانه و مشتاقانه نیروهای متعهد و دلسوز در 
نظام اجرایی می تواند نویدبخش رشــد و توسعه 
و بالندگی میهن اســالمی باشــد. احتراما" پیرو 
درخواســت و گزارش واصله از سوی جناب آقای 
مسلم فریدونی عضو محترم و نماینده شهرستان 
هشترود در شــورای اسالمی استان در خصوص 
عملکرد بسیار مطلوب و قابل تقدیر مجموعه تحت 

مدیریت مدبرانه آن عزیز بزرگوار، بویژه از حسن 
تدبیر و تالش های بــی وقفه و مجدانه اداره آب 
و فاضالب شهرستان هشترود در رسیدگی و رفع 
مشکالت آب شرب آن خطه از استان عزیزمان، بر 
خویش فرض دانسته با استناد به حدیث شریفه 
"لم یشکرالمخلوق، لم یشکرالخالق" مراتب سپاس 
خویش را از حضرتعالی و تمامی زحمتکشان آن 
شــرکت محترم اعالم نمایم. امید است با تالش 
همه خدمتگزاران صدیق، با اتکال به نیروی الیزال 
الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج ( 
و رهنمودهای مقام عظمای والیت، زمینه تحقق 
اهداف واال و عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران بیش از پیش فراهم گردد. ان شااهلل

رشت - خبرنگار فرصت امروز: یک دستگاه CT اسکن پیشرفته 
در بیمارستان جدید تالش با اعتبار بالغ بر هفت میلیارد تومانی با حضور 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به بهره برداری رسید. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن)وبدا(، صبح امروز؛ 
طی سفر دکتر ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن و 
هیئت رئیسه دانشگاه به شهرستان تالش، یک دستگاه CT اسکن در 
بیمارستان دولتی و جدیداالحداث شهید نورانی این شهرستان افتتاح 
و به بهره برداری رســید. به گفته دکتر ساالری، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن برای نصب و راه اندازی CT اسکن بیمارستان دولتی 
شــهید نورانی تالش، بالغ بر هفت میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 
اســت. این دستگاه ظرفیت پذیرش بیمار به میزان پنج برابر بیشتر 
از دســتگاه CT  اسکن قبلی را دارد و سرعت زمان تصویربرداری آن 
۸/۱ اســت. راه اندازی این دستگاه، عالوه بر ارایه خدمات تشخیصی 
با کیفیت به بیماران، ماهیانه به طور متوســط ۲5۰ تا 3۰۰ میلیون 

تومان به افزایش درآمد بیمارستان کمک می کند. کوتاه تر شدن صف 
انتظار بیماران برای تصویربرداری تشخیص پزشکی از دیگر مزایای 
راه اندازی CT اسکن در بیمارستان شهید نورانی تالش است. به اذعان 
دکتر ساالری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در حاشیه افتتاح 
CT اسکن تالش، این دستگاه، ماهانه قادر است به پنج تا ۶ هزار بیمار، 

ســرویس ارائه کند. دستگاه CT اسکن جنرال الکتریک افتتاح شده 
امروز در بیمارستان شهید نورانی تالش، چهارمین دستگاه CT اسکنی 
بوده که طی یک سال اخیر در بیمارستان های دولتی گیالن افتتاح و 
به بهره برداری رسیده است. گفتنی است از ابتدای سالجاری تاکنون، 
ســه دستگاه CT اسکن  پیشرفته و مجهز در بیمارستان های دولتی 
آستارا، الهیجان و رودبار افتتاح و به بهره برداری رسیده است. در حال 
حاضر دو دستگاه CT اسکن برای نصب و راه اندازی در بیمارستان های 
رازی رشــت و شهید انصاری  رودسر نیز در  دست اقدام قرار دارند و 
به زودی راه اندازی خواهند شد. عالوه بر دستگاه های CT اسکن فوق، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن اعالم کرده که پیگیر تخصیص 
CT اسکن هایی برای بیمارستان های دولتی در پورسینا رشت، لنگرود، 
صومعه سرا و فومن نیز است. پیش  از این، بیماران شهرستان تالش و 
شهرستان های هم جوار برای دریافت خدمات تصویربرداری پزشکی به 

بیمارستان های بندر آستارا و رشت اعزام می شدند. 

بازگشایی سالن های سینما و تئاتر در قم

در دیدار سرکنسول ایران با رییس اتاق بازرگانی تبریز بررسی شد؛

راهکارهای افزایش ارتباطات تجاری و اقتصادی میان آذربایجان شرقی و جمهوری نخجوان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

منطقه ساری اول شد/ رتبه برتر مصرف سوخت پاک در بین مناطق ۳۷ گانه کشور

به پاس رسیدگی و رفع مشکالت شهرستان هشترود انجام شد؛ 
اهدای لوح سپاس به مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

دستگاه CT اسکن بیمارستان جدید تالش به بهره برداری رسید

در بندر شهید رجایی صورت گرفت :
بهره برداری از800 مترخطوط جدید  ریلی با هدف توسعه حمل و نقل چند 

وجهی در بندر شهید رجایی
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معاون امور بندری و اقتصادی  اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از الحاق ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی با اعتبار 
۶5 میلیارد ریال در مجتمع  بندری شهید رجایی  خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "منصور خرمشکوه"  با بیان اینکه 
۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی به ۶۰ کیلومتر زیر ساخت هایی که پیشتر در بندر 

شهید رجایی احداث شده اضافه گردید اظهارداشت:
اولین محموله از طریق این خط جدید االحداث  وارد مجتمع بندری شهید 
رجایی شد.  معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت:خطوط ریلی اختصاصی با سرمایه گذاری 
بالغ بر ۶5 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است . وی تصریح کرد: آنچه مورد توجه است توسعه حمل و نقل کاال 
از طریق ریل بوده تا بتوانیم سهم جابجایی کاال را در این حوزه تقویت نماییم .خرمشکوه  با اشاره به اهمیت موضوع توسعه حمل و 
نقل ریلی و همچنین تاثیر آن در کاهش مدت زمان انتقال کاالها به بازار هدف و کاهش هزینه های حمل و نقل کاال افزود: با برنامه 
ریزی های صورت گرفته در حال بررسی، درخواست های شرکت های متقاضی احداث خطوط ریل اختصاصی هستیم تا با نهایی 
سازی این طرحها گام موثری در توسعه حمل و نقل ریلی برداشته شود. شایان ذکر است؛ بندر شهید رجایی از۶۰ کیلومتر خط 

ریلی برخوردار است که شاخه های مختلف این خطوط به ۱۲ محوطه اختصاصی منتهی می شود .

دو انتصاب در معاونت های شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: با حکم مدیرعامل، معاونت بهره برداری و سرپرست 
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب 
شدند. محمود دشــت بزرگ در احکامی جداگانه سید مهرداد بالدی موسوی 
را به معاونت بهره برداری و شــهرام رشیدیان را با حفظ سمت ) مدیریت فنی 
و مهندســی طرحهای انتقال( به سرپرستی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 
شرکت منصوب کرد. برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر تدوین اجرای برنامه ها، 
دستورالعمل ها و روش های بهره برداری شبکه های انتقال و فوق توزیع و روش 
های تعمیر و نگهداری تجهیزات شبکه و بهینه سازی شبکه تحت پوشش، نظارت بر تجزیه و تحلیل مسائل و موارد شبکه و برنامه 
ریزی بمنظور ارتقاء کیفی خدمات صنعت برق و برنامه ریزی، نظارت و کنترل شبکه تحت پوشش با هماهنگی دیسپاچینگ ملی و 
سایر واحدهای ذیربط در وزارت نیرو از جمله وظایف محوله به سید مهرداد بالدی موسوی معاون بهره برداری است. بر اساس این 
گزارش بالدی موسوی پیش از این معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده است. پیش از این رامین 

گلشنی راد سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان را بر عهده داشت.

مدیرعامل توزیع برق گیالن:
کشف و شناسایی مراکز غیر قانونی استخراج رمزارز در استان گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: دکتر هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیالن 
از کشف و شناســایی مراکز غیر قانونی استخراج رمزارز در دو نقطه از استان 
گیالن خبر داد. وی اظهارداشت: باتوجه به افزایش مصرف گاز در سطح کشور 
در بخش خانگی وتجاری تحویل گاز به نیروگاههای تولید برق با محدودیت های 
جدی مواجه شده است ، لذا مدیریت مصرف از سوی مشترکین امری ضروری 
است و پایش مصرف استان نیز جز وظایف ذاتی توزیع برق گیالن می باشد . وی 
افزود: بجهت پایش مصرف برق استان اکیپ های عملیاتی در سطح استان فعال 
شده اند و در این راستا دو نقطه از از مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز در سنگر و شهر صنعتی شهرستان رشت با هماهنگی دفتر 
حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق گیالن و نیروی انتظامی استان مورد شناسایی قرار گرفتند و ضمن قطع انشعاب برق ، 
جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. هنرمند گفت: طی این مراجعه ۲9۲۲ دستگاه ماینر و با توانی معادل 
5۸۴۴ کیلووات کشف، ضبط و تحویل مراجع ذیصالح شد. وی تاکید کرد: با توجه به این که مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز به 
دلیل مصرف بیش از اندازه برق ، سبب تخریب شبکه  می شوند، نسبت به کشف و جمع آوری این مراکز اقدام خواهد شد و افرادی 
که مراکز غیرمجاز رمز ارز را معرفی کنند، تا ۱۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد ضمن اینکه اینکار از طریق سامانه ۱۲۱ 

امکان پذیر است و البته نام این افراد محرمانه خواهد ماند

بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان از پروژه ها و مراکز مخابرات 
روستایی شهرستان علی آباد کتول

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان از مراکز تلفن شهرهای سنگدوین ، مزرعه کتول و همچنین 
روستاهای حاجی کالته و رحمت آباد بازدید کرد .مهندس غالمعلی شهمرادی از مراکز تلفن شهرهای سنگدوین و مزرعه کتول و 
روستاهای رحمت آباد و حاجی کالته از توابع شهرستان علی آباد کتول بازدید و از نزدیک تجهیزات فنی سخت افزاری و نرم افزاری 
را مورد بررسی قرارداد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه ارائه خدمات مطلوب به مشریان مستلزم داشتن امکانات 
مناسب است گفت : توسعه و بروززسانی تجهیزات موجب خواهد شد تا سرویسها و خدمات با کیفیت تری در اختیار متقاضیان قرار 
گیرد.وی با همکاران مخابراتی در این مراکز تلفن به تبادل نظر پرداخت و با اشاره به اینکه نیاز مشتریان روز به روز در حال تغییر و 
افزایش است بر همسو شدن با خواسته مشتریان تاکید کرد .همچنین در دیدار چهره به چهره مهندس غالمعلی شهمرادی با مردم 
واعضای  شورای شهر های سنگدوین و مزرعه کتول و دهیار روستاهای رحمت آباد و حاجی کالته از نزدیک نسبت به نیاز های 
مخابراتی مردم آگاهی و در راستای تامین آنها هماهنگی ها و دستورات الزم صادر شد.مهندس غالمعلی شهمرادی در ادامه برنامه 
بازدید از پروژه های مخابرات ، از نزدیک در جریان روند تاسیس سایت  روستای رحمت آباد قرار گرفت و با تاکید بر اینکه سایت 
تلفن همراه روستای رحمت آباد با تالش کارشناسان ارتباطات سیار راه اندازی شد گفت : تاسیس این سایت ، موجب خواهد شد 
ارتباطات همراه اول مردم روستای رحمت آباد و توابع آن با پوشش کامل و کیفیت حداکثری همراه باشد.الزم به ذکر است سایت 

تلفن همراه روستای رحمت آباد در قالب عملیات فاز ۸ توسعه ارتباطات سیار در استان گلستان انجام شده است .

 حسین اندام رییس اداره گاز شهرستان جم کارمند نمونه صنعت نفت 
در سال 98

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: "مدیران، کارمندان ) رسمی، قراردادی 
مدت معین و موقت ( و بازنشســتگان نمونه صنعت نفت در سال 9۸ انتخاب 
شدند." به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، رییس اداره گاز ناحیه 
جم به عنوان کارمند نمونه صنعت نفت در سال 9۸ انتخاب شد. گفتنی است 
مهندس حسین اندام متولد شهرستان جم دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت 
، در حال حاضر رییس اداره گاز شهرستان جم می باشند وی پیش از این سمت 
های، مسئول عملیات انبارها و سپس سرپرست تدارکات و امور کاالی شرکت 
گاز را برعهده داشت.   اندام در طول سالها فعالیت در شرکت گاز استان بوشهر شش بار به عنوان مدیر برتر شهرستان جم در جشنواره 
شــهید رجایی به مناسبت هفته دولت معرفی شــد. کارکنان نمونه صنعت نفت در سال ۱39۸ شامل مدیران، کارکنان رسمی و 

غیررسمی )قراردادی مدت معین و مدت موقت( و بازنشستگان در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه انتخاب شدند.

مهندس نصرآبادی مدیر مخابرات منطقه قزوین در دیدار با فرماندار شهرستان آبیک:
با تمام توان در ایام کرونا به مردم خدمات رسانی کرده ایم

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مهندس نصرآبادی در دیدار با احمد پور فرماندارشهرستان آبیک ضمن اشاره به اقدامات و 
عملکرد مخابرات منطقه  گفت: در دوران کرونا با تمام توان تالش کرده ایم به مردم خدمات رسانی کنیم و اگر اقدامات و تالش های 
های مخابراتی بصورت مضاعف شکل نمی گرفت، امروزه مشکالت آموزش و کسب و کار مردم الینحل می ماند.  وی افزود: در این 
دوران حدود 35 درصد مشترکین ADSL   و بیش از ۲ برابر پهنای باند دیتا  افزایش یافته  است. مهندس نصرآبادی افزود: برای 
شهرستان آبیک  3 اولویت در نظر گرفته ایم که  اولین اولویت توسعه فاز سوم تلفن ثابت شهرک قدس ، اولویت دوم ارتباط رسانی  
وتوسعه شبکه کابل  مسکن مهر و توسعه شبکه کابل بنیاد می باشد. همچنین ایستگاه های تلفن همراه مجتمع ادارات،بلوارامام 
وروستای امرودک راه اندازی وتعدادی ازایستگاه های تلفن همراه شهرابیک باتغییرتکنولوژی به 3Gو۴Gارتقاء یافته اند   در این 
دیدار احمد پور فرماندار آبیک ضمن سپاس از تالش های مخابرات منطقه گفت: در حوزه ارتباطات در شهرستان آبیک مشکل 
خاصی نداشــته و اداره مخابرات آبیک از بهترین ادارات خدمات رسان این شهرستان می باشد. وی افزود: در انتخابات گذشته با 
همت مخابرات استان در این شهرستان بیش از 9۶ درصد از مناطق تحت پوشش بوده و انتخابات به بهترین روش انجام شد و در 

سالجاری انتظار داریم با توجه به  شرایط موجود و همکاری های متقابل  به بهترین نحو انجام شود.
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ش��روع روز کاری ب��ه ط��ور مناس��ب نق��ش مهمی در 
س��اماندهی تم��ام ام��ور دارد. برخ��ی از کارآفرینان وقتی 
روزش��ان را بد ش��روع می کنند، تا پایان روز حوصله کافی 
برای رس��یدگی به کارها ندارند. همی��ن امر موضوع اصلی 
مقاله کنونی را ش��کل داده اس��ت. در ادامه برخی از نکات 
مهم در زمینه شروع مناسب روز کاری را مورد بررسی قرار 
خواهیم داد. این امر توانایی مدیریت و عملکرد کارآفرینان 

را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
شروع روز کاری با یک لیوان قهوه

WPForms جارد آتکینسون: موسسه
شروع روز کاری با یک فنجان قهوه موجب آرامش خاطر افراد 
می شود. کافئین موجود در اغلب نوشیدنی های دارای قهوه موجب 
هوش��یاری هرچه بیشتر افراد می ش��ود. همین امر در ابتدای روز 
ب��ه کمک کارآفرینان خواهد آمد. وقتی روز کاری با قهوه ش��روع 
ش��ود، امکان تمرکز هرچه بهتر بر روی کارهای پیش روی فراهم 
می شود. برخی از کارآفرینان بدون توجه به این نکته مهم روزشان 
را به طور ناگهانی و بدون هیچ مقدمه ای ش��روع می کنند. وقتی 
ما در ابتدای روز هنوز نوشیدنی یا غذایی را میل نکرده ایم، اغلب 
توانایی تمرکز بر روی نکات مهم را نخواهیم داشت. این امر موجب 

شروع روز کاری به صورت نامناسب خواهد شد. 
پرهیز از حواس پرتی با موبایل
EBM فرانک منگرت: موسسه

اغلب مردم روزشان را با گوشی همراه شان شروع می کنند. 

این امر مشکالت بسیار زیادی به همراه می آورد. وقتی روزمان 
را با گوشی همراه شروع کنیم، دست کم چند دقیقه بدون هیچ 
حرکتی بر روی تخت خواهیم ماند. اغلب مردم پس از کار با 
گوشی همراه تجربه اندکی سردرد یا سرگیجه را دارند. اگر شما 
در این دست از مردم هم جای نداشته باشید، دست کم اندکی 
حواس پرتی در پی کار با گوشی همراه خواهید داشت. چنین 
ام��ری در روزهای کاری موجب عقب افتادن از برنامه تعیین 
شده می شود بنابراین کارآفرینان باید به طور قابل مالحظه از 
المان های موجب حواس پرتی را در ابتدای روز از خودشان دور 
کنند. در غیر این صورت ساعت های اولیه روزشان در گوشی 

همراه و شبکه های اجتماعی سپری خواهد شد. 
استفاده از مدیتیشن

Building Impact دانیلیه آلن: برند
ش��روع روز با اندک��ی تمرین مدیتیش��ن بهترین گزینه 
خواهد بود. برخی از افراد برای بهبود وضعیت روحی ش��ان 
ای��ن گزین��ه را حت��ی در روزه��ای تعطیل نی��ز پیگیری 
می کنند. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف هس��تید، باید این گزین��ه را به طور قابل مالحظه ای 
مدنظر قرار دهید. خوشبختانه امروزه تمرین های مختلفی 
در زمینه مدیتیشن در دسترس کاربران قرار دارد بنابراین 

نیازی به نگرانی در این رابطه نیست. 
نصب یک اپ س��اده بر روی گوشی های هوشمند امکان 
دسترس به تمرین های مختلف مدیتیشن را به همراه دارد 
بنابراین در این راس��تا حتی نیازی ب��ه پرداخت هزینه نیز 
نخواهد بود. کس��ب و کارها به س��ادگی امکان بهره مندی 
از نس��خه های س��ازمانی چنین اپ هایی برای ترغیب تمام 

کارمندان شان برای انجام برخی حرکات ورزشی در ابتدای 
روز را دارند. به این ترتیب تمام اعضای یک شرکت روزشان 

را درست و مطلوب شروع خواهند کرد. 
پیاده روی صبحگاهی

کریستین کیمبرلی: موسسه رسانه ای کیمبرلی
اغل��ب افراد صبح پس از بیدار ش��دن به طور مس��تقیم 
ب��ه محل کار می آیند. این امر نوعی عادت نامناس��ب برای 
بهبود تمرکز افراد است. چنین عادتی موجب کاهش سطح 
کارایی افراد می ش��ود. بهترین راه��کار در این میان تالش 
برای بیدار ش��دن زودتر و اندکی فعالیت ورزش��ی اس��ت. 
پیاده روی به دلیل س��ادگی و عدم نیاز به تجهیزات فراوان 
بهترین گزینه ورزش��ی محسوب می ش��ود. این امر گردش 
خون در تم��ام بدن را افزایش می ده��د. همچنین موجب 
حضور باتمرکز و هوشیاری بیشتر در محل کار خواهد شد. 

گوش دادن به موسیقی
جان براکت: موسسه اسمش بالون

گوش دادن به موس��یقی فقط نوعی س��رگرمی و تفریح 
نش��اط بخش نیست. امروزه بس��یاری از مردم برای کاهش 
می��زان اس��ترس در محیط های مختلف به موس��یقی پناه 
می برند. این امر موجب بهبود توانایی افراد برای تاثیرگذاری 
در محیط کار بدون اس��ترس های بی مورد می شود. برخی 
از اف��راد در محیط کار به ط��ور مداوم نگرانی های مختلفی 
دارن��د. چنین ام��ری حتی بر روی کیفی��ت کاری دیگران 
نی��ز تاثیر منفی دارد بنابرای��ن باید به دنبال برخی قطعات 

موسیقی آرام برای سپری کردن زمان های دشوار باشیم. 
noobpreneur.com :منبع

چالش شروع روز کاری درست مطابق برنامه

8 اشتباه فاجعه بار در زمینه تولید محتوا 

تولید محتوا خصوصا در ش��رایط حال حاضر که ویروس کرونا منجر به اس��تفاده چندین برابری از بستر 
اینترنت شده است، تنها راه بقای برندها خواهد بود. اگرچه همه مدیران نسبت به اهمیت این موضوع آگاه 
هس��تند، با این حال همچنان اکثر اقدامات، نتیجه الزم را به همراه ندارد. در این راس��تا آگاهی از بدترین 
اش��تباهات می تواند راهنمای عمل بس��یار خوبی باشد. همین امر باعث ش��ده است تا انجمن کارآفرینان 

جوان، ۸ مورد را به عنوان فاجعه بارترین اشتباهات در زمینه تولید محتوا، انتخاب کنند. 
۱-توجه به کمیت 

این موضوع را ش��اید بتوان بدترین اش��تباه حال حاضر به حس��اب آورد. علت این امر نیز به این خاطر 
اس��ت که در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، ش��ما باید مزیت هایی را داشته باشید تا مخاطب در بین 
تمامی گزینه های موجود، ش��ما را انتخاب کند. تحت این ش��رایط راز موفقیت، تولید محتواهای حرفه ای 
و ارزش��مند است. در این راس��تا اگرچه بررسی اقدامات انجام شده از سوی س��ایر برندها شما را به درک 
درس��ت تری از ش��رایط می رساند، با این حال فراموش نکنید که هر برندی، استراتژی مخصوص به خود و 
شرایط متفاوتی را دارد. به همین خاطر کپی برداری نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. به دو صورت کلی 
شما باید بر روی کیفیت محتواهای خود تمرکز کرده و قبل از انتشار، اطمینان حاصل نمایید که مطلب، 
اهمیت و جذابیت الزم را به همراه خواهد داش��ت. همچنین ش��ما باید نسبت به محبوب ترین فرمت های 
حال حاضر نیز آگاهی داشته باشید. برای مثال در حال حاضر ویدئو، در صدر عالیق قرار دارد. با این حال 
این امر به معنای آن نیست که یک کلیپ صرفا تبلیغاتی، جذاب تر از اینفوگرافی باشد. از نظر موضوعی، 
مطالب آموزشی، جذاب ترین ها محسوب می شوند. در این راستا یک سیاست درست این است که به دنبال 
پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان خود باشید. این کار تنها زمانی میسر خواهد بود که برطبق اولویت 

و یک برنامه درست پیش بروید. 
2- عدم رعایت اصول 

ممکن است یک محتوا جنجالی و با پتانسیل استقبال خوب همراه باشد، با این حال آیا این معیار ضامن 
موفقیت ش��ما خواهد بود؟ درواقع برای س��نجش این موضوع عوامل دیگری نیر دخالت دارند. برای مثال 
میزان اعتبار، از جمله آنها محس��وب می ش��ود. در این راستا فراموش نکنید که اعتمادسازی بسیار سخت 
بوده ولی خراب کردن آن س��اده ترین کار ممکن اس��ت. به همین خاطر الزم اس��ت تا نس��بت به درستی 
اطالعاتی که قصد ارائه آن را دارید، اطمینان داشته باشید. درواقع توصیه می شود که تنها از منابع معتبر 
اس��تفاده نمایید. این امر خصوصا در زمینه پوش��ش اخبار حوزه کاری، باعث می ش��ود تا به مرجعی قابل 
اعتماد و حرفه ای تبدیل ش��وید. همچنین س��عی کنید که با توجه به ویژگی های کلی جامعه هدف خود، 
لحن مخصوص به خود را داش��ته باش��ید. این امر کمک خواهد کرد تا ارتباط بهتری میان شما و مخاطب 

شکل گیرد. 
3-فعالیت تک بعدی

یکی دیگر از مش��کالت رایج و بس��یار مشکل ساز افراد این است که خود را تنها به یک موضوع و فرمت 
محدود می کنند. برای مثال تمرکز آنها بر روی مقاالت است، با این حال شما با مخاطبانی مواجه هستید 
که هر یک س��لیقه متفاوتی داش��ته و این سیاس��ت تنها باعث خواهد شد تا زمینه رشد شما بیش از حد 
محدود شود. در این راستا توصیه می شود که تا حدامکان محتواهای چند رسانه ای تولید کرده و از تنوع 

غافل نشوید. این مسئله از نظر سئو نیز بسیار اهمیت دارد.
4-توجه بیش از حد به فروش 

اگرچه هدف از تمامی اقدامات فروش اس��ت، با این حال تاکید بیش از حد بر روی این موضوع، فش��ار 
بی مورد به مخاطب خواهد بود. درواقع شما باید در این زمینه به بیشتر به دنبال تبلیغ غیرمستقیم باشید. 
برای مثال یک برند تولیدکننده انواع آالت موس��یقی، با برگزاری دوره های آموزش��ی؛ احساس نیاز را در 
مخاطب ایجاد می کند که این امر خود باعث خرید خواهد ش��د. همچنین چنین اقداماتی، منجر به تنوع 
در منابع درآمدی ش��ما می ش��ود. درواقع بسیاری از برندها در ش��رایط کرونا به خاطر فعالیت مناسب در 

زمینه آموزش، سودهای خوبی را به دست آورده اند.
5-عدم توجه به آینده 

بسیاری از برندها صرفا به شرایط حال حاضر توجه دارند. درواقع اوج آینده نگری آنها تنها برای روزهای 
آینده اس��ت. این امر در حالی اس��ت که اگر شما از امروز برای چند سال آینده برنامه ریزی نکرده باشید و 
اهداف مشخص نباشد، نتیجه الزم را از تالش های خود به دست نخواهید آورد. درواقع چشم اندازی الزم 
است که براساس آن بتوانید فعالیت های خود را در یک راستا قرار دهید تا نتایج بسیار خوبی به دست آید. 

6-بی توجهی به مقوله تحقیق 
در زمینه تولید محتوا تحقیق یکی از اقدامات بس��یار مهم محس��وب می ش��ود. درواقع منبع تصمیمات 
ش��ما اطالعاتی اس��ت که به صورت مداوم به دست می آورید. در این راستا انواع نظرسنجی ها نیز می تواند 
ش��ما را به اطالعات موردنیاز برس��اند، با این حال استفاده از نرم افزارهای موجود برای سایت و شبکه های 
اجتماعی را نیز فراموش نکنید. در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که صرفا 
کس��ب داده مهم نبوده و نحوه نگهداری آنها نیز دارای اهمیت اس��ت. این امر کمک خواهد کرد تا امکان 
بررسی شرایط حال حاضر و مقایسه آن با گذشته، مهیا شود. درواقع بسیاری از اطالعات ممکن است در 

حال حاضر کاربردی را نداشته باشد با این حال کلید حل مشکالت آتی محسوب شوند.
7-عدم درک مخاطب

به عنوان برندی که قصد تولید محتوا برای مخاطبان خود را دارد الزم است تا این پرسش را از خود مطرح 
کنید که آیا مخاطبان خود را می شناسید؟ درواقع بدون شناخت، محتوای شما قادر به ایجاد ارتباط الزم نبوده و 
این امر به معنای از دست رفتن زمان و سرمایه خواهد بود. به همین خاطر نیز توصیه می شود که زمانی را صرفا 
برای شناخت مشتری و جامعه هدف خود صرف نمایید. این امر اگرچه ممکن است زمانبر باشد و شروع شما را 

به تاخیر بیندازد، با این حال کمک خواهد کرد که از همان روز اول کامال درخشان ظاهر شوید. 
8-ناامیدی سریع 

در آخر اگر بخواهیم آخرین اشتباه فاجعه بار در زمینه تولید محتوا را نام ببریم، بدون شک ناامید شدن 
آن هم در ابتدای راه، تنها گزینه شایسته خواهد بود. درواقع این امر طبیعی است که در هنگام انجام یک 
اقدام جدید، با س��ختی ها و مشکالتی مواجه ش��وید. با این حال این امر نباید باعث شود تا احساس بدی 
را پیدا کنید. در این راس��تا ممکن اس��ت بارها شکست بخورید، با این حال تا زمانی که اجازه ندهید یک 
شکست برای بار دوم رخ دهد و همچنان مسیر خود را ادامه دهید، موفقیت شما تضمین شده خواهد بود. 
برای این امر که احتمال بروز خطا کاهش پیدا کند، مطالعه مداوم و بررسی دالیل موفقیت سایر برندها، 

یک اقدام کامال منطقی خواهد بود. 
allbusiness.com :منبع
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