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سرپدههای مردم اب ادغام  5ابنک نظایم در سپه چه یمشود؟
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ،گفـت :زمانی کـه  5بانک با یکدیگـر ادغام میشـوند ،هر یک از
ایـن بانکهـا بـه نسـبت سـرمایه خـود در بانک جدید سـهامدار میشـوند .وی افـزود :موضـوع ادغام
بانکهـا از مدتهـا قبـل مطـرح شـده و ایـن اقـدام کاملا بـه مصلحت کشـور اسـت که چنـد بانک
کـه از یـک نـوع هسـتند بـا یکدیگـر ادغـام شـوند .و این عاملی اسـت که بتـوان از مدیـران بهتر و با
کیفیـت تـری اسـتفاده کـرد .بـا ادغـام بانکها تعداد واحدهـا کاهش یافته و از حجم هزینهها کاسـته
میشـود و دیگـر لزومـی نداشـته کـه در یـک میدان  ۵شـعبه مختلف بانکی وجود داشـته باشـد.وی
ادامه داد :آخرین بار بخشـنامه شـده بود که طی سـه سـال سـاالنه  ۲۰درصد شـعب بانکها کاهش
یابـد و ایـن موضـوع بـا توجه به اینکه شـیوه بانکداری به سـمت الکترونیکی سـوق یافتـه باید هرچه
سـریعتر اجرایی شود.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه میتـوان ترکیـب بانکها را تغییـر نـداد و در واحدهای جدید کـه با توجه به
توزیـع جغرافیایـی ایجـاد میشـود از این نیروی کار اسـتفاده کرد ،افـزود :زمانی که  ۵بانک با یکدیگر
ادغـام میشـوند ،هـر یـک از این بانکها به نسـبت سـرمایه خود در بانک جدید سـهامدار میشـوند،
لـذا داراییهـا و بدهیهـای تـک تـک ایـن بانکهـا ارزیابـی میشـود و هیـچ تغییـری در داراییهـا و
بدهیهـای ایـن بانکهـا ایجـاد نمیشـود .وی بـا بیـان اینکـه بـا ادغام ایـن  5بانک هر شـخصی که
بدهـکار بـوده بدهـی خـود را بـه بانک جدید پرداخت کرده و هر شـخصی که سـپردهای دارد سـپرده
خـود را از بانـک جدیـد دریافـت میکنـد ،تصریـح کـرد :بـر ایـن اسـاس هیـچ تأثیـری در داراییها و
بدهیهـای افـراد ایجـاد نمیشـود و مابـه التفـاوت بدهیهـا و دارایـی هـر یـک از بانکهـا تبدیـل به
سـرمایه آن بانک شـده که این سـرمایه مالک سـهم در بانک جدید میشـود.

هبار را به خانه بیاورید
چگونه یک گلخانه کوچک داشته باشیم

اسـفند مـاه نقطـه اشـتراک زمسـتان و بهـار اسـت ،ایرانیـان از نیمههـای اسـفند بـه اسـتقبال بهـار میروند و این اسـتقبال آنقدر گرم اسـت کـه حتی بعضی از درختـان دراین فصل شـکوفه دادهاند .اگـر این روزهـا گذرتان به بازار افتاده باشـد،حتما هیاهـوی مردم و
حانیه زحمت کش
شـلوغی بـازار شـما را هـم بـه وجـدآورده اسـت .بـا نزدیـک شـدن بـه بهـار ،مثل هر سـاله مردم بـه دنبال انجـام کارهای عقب مانده و رسـیدگی به خـود و منازل هسـتند .باتوجه به شـرایط اقتصادی کنونی تغییـر دکوراسـیون و ایجاد تغییر چشـمگیر در خانه کمی
روزنامهنگار
سـخت اسـت .جدیـدا بـرای تزئینـات منـازل از وسـایل گـران قیمـت و الکچـری اسـتفاده میشـود کـه هزینههای باالیـی را نیز در بـردارد ،انـواع میزهای عسـلی ،پرده با پارچههای خاص ،ظرفهای خاص برنجی ،کریسـتالهای دسـت سـاز ،سـرامیکهای نقاشـی
شده،اکسسـوریهای نقـره ای ،گلدانهـای سـنگی ،انـواع خـز و کوسـنهای دسـت دوز و سـازههای گـران قیمـت چوبـی و......تنهـا قسـمتی ازایـن تزئینات الکچری هسـتند که باب میـل خیلی ازطراحان دکوراسـیون نیز میباشـند .اما تمامی اقشـار جامعه نمیتوانند به این وسـایل دسترسـی پیدا
کننـد و خریـد اینگونـه لـوازم با قیمتهـای موجود بـرای هر خانوادهای ممکن نیسـت.
اما نمیتوان از تاثیرات تغییر دکوراسـیون در منزل چشـم پوشـی
کـرد ،حتـی باتوجـه به شـرایط اقتصادی کنونی هنـوز هم میتوان
تغییـرات ارزان و مفیـدی را بـرای خانـه ایجـاد کرد تا بـه گرمی از
بهار ۹۸اسـتقبال کنیم.
گیاهـان برخلاف تمـام وسـایل و اکسسـوریها خـاص و گـزاف
دارای انـرژی هسـتند .تماشـای یـک گیـاه در هـر شـرایطی حـال
انسـان را خـوب میکنـد و حـس خوبـی را بـه دنبـال دارد،در واقع
انتقـال ایـن حـس تنهـا از یـک موجود زنـده مثل گیاه بـر میآید.
بـی جهـت نیسـت کـه انسـانها بـرای کسـب آرامش بـه طبیعت
پنـاه میبرنـد ،گویـی حیـات انسـان آمیختـه بـا عطـر سـبزی و
طـراوت گیاهـان اسـت ،بـدون شـک رایحـه زندگـی در جـوار یک
گیـاه عمیقتـر احسـاس میشـود.
چه بهتر اسـت که ،هر خانه حداقل چند گیاه و گل داشـته باشـد،
یـا حتـی میتوانیـم قسـمتی از خانـه را به گلخانه تبدیـل کنیم تا
بـرای داشـتن لحظاتـی آرامش بخش به آنجـا پناه ببریم.
در ایـن قسـمت بـه شـما کمـک خواهیـم کـرد تـا یـک گلخانـه

کوچـک داشـته باشـید.

پرنورترین قمست خانه مشا کجاست؟

بـه قسـمتهای مختلـف خانـه خـود توجـه کنیـد و آن بخـش از
خانـه کـه نـور بیشـتری را جـذب میکند انتخـاب کنیـد .همه ما
میدانیـم کـه یکـی از شـرایط رشـد بـرای گیـاه « نور» اسـت .نور
گیاه باید به خوبی تامین شـود تا شـما شـاهد رشـد هرچه سریعتر
و بهتـر گیـاه خـود باشـید.معموال بالکـن ،تـراس و فضـای اطـراف
پنجرههـای بـزرگ مکانی مناسـب بـرای گلخانه شماسـت.
اکثـر گیاهـان بـه نـور نیـاز دارنـد مگـر اینکـه گیـاه شـما از انواع
خاص باشـد.

به یک گلخانه بروید!

معمـوال گلخانههـا در بیـرون شـهرها قرار دارنـد و دارای انواع گل و
گیـاه هسـتند .میتوانید با یک برنامـه ریزی صحیح به یک گلخانه
برویـد و درباره انواع گیاهان تحقیق کنید،شـرایط نگهداری ،میزان

آب و رطوبت الزم،و...را بپرسـید و بررسـی کنید که باتوجه شـرایط
محـل زندگـی شـما چـه گیاهانی مناسـب هسـتند ،آنهـا را تهیه
کـرده و بـه خانـه بیاوریـد .حتـی میتوانیـد از بذر انواع سـبزیجات
هـم متناسـب بـا فصل و فضـای خانه خود اسـتفاده کنید.
هزینـه خریـد یـک گیـاه به طـور متوسـط از ۵تا۲۵۰هـزار تومان
متغیـر اسـت ،اگـر بـا پرداخـت ایـن هزینـه هـم مشـکل دارید به
خانـه دوسـتان و آشـنایان عالقـه منـد بـه گیـاه خـود برویـد و با
اسـتفاده از روش قلمـه زدن از گیاهـان انهـا بـرای گلخانـه خود
اسـتفاده کنید.

گلدان ،چمشهای مشا را یمنوازد!

بـدون شـک اسـتفاده از گلدانهـای رنگـی و زیبا باعث زیباسـازی
فضـای گلخانـه شـما خواهـد شـد ،انـواع گلدانهـای سـفالی و
پالسـتیکی در بازار موجود اسـت ،هزینه گلدانهای سـفالی بیشتر
از انواع پالسـتیکی آن اسـت.
قیمـت گلدانهـای سـفالی از۱۵تا۱۵۰هـزار تومـان متغیـر اسـت.

قیمتگلدانهای
سفالیاز۱۵تا۱۵۰هزار
تومان متغیر است.
گسترهقیمتی
گلدانهایپالستیکی
نیز از ۱۰تا۶۵هزار
تومان است .اگر به
گلدانهای سفالی عالقه
دارید میتوانید انواع
خام آن را تهیه کرده و
خودتان شروع به رنگ
آمیزی آن کنید

گسـتره قیمتـی گلدانهای پالسـتیکی نیـز از ۱۰تا۶۵هـزار تومان
اسـت .اگـر به گلدانهای سـفالی عالقـه دارید میتوانیـد انواع خام
آن را تهیـه کـرده و خودتـان شـروع بـه رنـگ آمیـزی آن کنید ،به
ایـن ترتیـب هزینه کمتـری پرداخـت خواهید کرد.
اسـتفاده از انـواع ظـروف شیشـهای بـدون اسـتفاده و قدیمـی نیز
بـرای اسـتفاده بـه عنـوان گلـدان کاربـردی و مفید اسـت.

استند یا اپیه گل هم الزم دارید!

بعـد از کاشـتن گیاهـان در گلدانهـای مربوطـه ،بـه سـراغ آمـاده
سـازی محـل قـرار گرفتن انهـا میرویـم .میتوانید آنهـا را روی
زمیـن بچینیـد یـا از یـک پایـه مخصـوص گلـدان اسـتفاده کنید.
قیمـت انـواع پایههـای گلـدان از ۴۰تا۲۵۰تومـان متغیـر اسـت.
اگـر ایـن هزینه با بودجه شـما متناسـب نیسـت میتوانیـد از یک
صندلـی یـا چهارپایـه قدیمـی اسـتفاده کنیـد ،بـا کمـی خالقیت
میتوانیـد بـا بریدههـای اضافـی چـوب ،چنـد مدل شـلف دیواری
درسـت کنیـد و گلـدان هایتـان را روی شـلف قـرار دهید.

بازار سهام همچنان در انتظار ورود نقدینگی
تردیدهای بورس در انتهای سال

طـی هفتـهای کـه گذشـت بـازار سـهام کـه روزهای پر فـراز و نشـیبی را
تجربـه کـرده بـود در نهایـت جایگاهـی بهتـر از سـطح  ۱۶۲هـزار و ۸۲۷
واحد برای شـاخص کل نیافت و  1.5درصد از ارتفاع خود را از دسـت داد.
بـه گـزارش اقتصـاد آنالیـن ،هفتـهای دیگر از اسـفند نیز به پایان رسـید.
طـی ایـن هفتـه بازار سـهام کـه روزهای پر فـراز و نشـیبی را تجربه کرده
بـود در نهایـت جایگاهـی بهتـر از سـطح  ۱۶۲هـزار و  ۸۲۷واحـد بـرای
شـاخص کل نیافـت .این نوسـانها کـه در نهایت افتـی  1.49درصدی را

بـرای شـاخص کل بـورس بـه همراه داشـت پس از آن حاصل شـد که در
هفتههای آغازین اسـفند رشـد دور از انتظار شـاخص و پس از آن برخورد
ایـن نماگـر بـه مقاومـت  167هزار واحد ،موجـی تازه از افـت قیمت را در
بـورس و فرابـورس به دنبال داشـته اسـت.
بـه دنبـال مـوج ایجـاد شـده در هفتـه قبـل ،در ایـن هفتـه نیـز شـاهد
ریزشهـای پـر قـدرت و در مقابـل افزایشهـای کـم جانی در بازار سـهام
بودیـم .طـی ایـن هفتـه دماسـنج اصلـی بـازار سـهام کـه کار خـود را از

میانههـای کانـال  165هـزار واحـدی آغـاز کـرده بـود ،افتی حـدود 600
واحـدی را در کارنامـه خـود ثبـت کـرد؛ افتـی کـه بیـش از هـر چیـز بـه
دلیـل کاهـش قیمـت در نمادهـای فلـزی _ معدنـی رخ داد .ایـن افـت
در حالـی صـورت میگیـرد کـه وزن ریسـکهای سیاسـی در خصـوص
تصویب نشـدن لوایح پالرمو و  CFTدر مجمع تشـخیص مصلحت نظام
بـه علاوه نزدیـک شـدن به موعـد باز بینـی معافیت خرید نفت ایـران در
اردیبهشـت سـبب شـده حتـی آن دسـته از سـرمایه گـذاران کـه قیمت

نمادهـا را از نظـر بنیـاد خـوب میداننـد ،رغبـت چندانی به ورود سـرمایه
جدیـد به بازار نداشـته باشـند.
در کنـار عوامـل یـاد شـده نیـز توجـه بـه این نکته ضـروری اسـت که در
هفتـه اخیـر حتـی قیمتهای جهانی که در روزهای نخسـتین اسـفند به
یـاری قیمـت نمادهـای دالری شـتافته بودند در هفتهجـاری و همزمان با
تقویـت شـاخص دالراندکـی رو بـه اصلاح گذاشـتند و بـا کاهـش قیمت
خـود مسـیر را بـرای کمتر شـدن قیمت نمادهـای دالری فراهـم کردند.

