
اتریوم رکورد جدید زدبســیاری از ارزهای مهم 
دیجیتالی صعود محسوسی را تجربه کردند.

به گزارش سی ان بی ســی، ارزهای دیجیتالی 
کماکان با نوسان باالیی در حال معامله هستند و 
در این بین ارز دیجیتالی اتریوم که دومین بازار 
بزرگ رمزارز ها پس از بیتکوین محســوب می 
شــود نیز روز نوزدهم ژانویه با ثبت رقم ۱۴۳۴ 
دالر به رکورد تازه ای در این زمینه دســت پیدا 

کرد.  
 برخی از معامله گران و کارشناســان معتقدند 
صعود ارزهــای دیجیتالی بیش از حــد بوده و 
هر لحظه امکان ترکیدن حبــاب قیمتی آن ها 
وجود دارد. به عقیده این دسته از معامله گران، 
ارزهای دیجیتالی هنوز وابستگی بسیار زیادی 

به بیتکوین دارند و اگر این ارز به هر دلیل دچار 
ریزش سنگین شود، سرنوشــت مشابهی برای 
ســایر ارزها رقم خواهد خــورد. در حال حاضر 
۶۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیتکویــن و ۱۳ درصد در اختیار اتریوم اســت.  
بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شد و 

از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  
به گفتــه بانک جی پی مورگان جریان ســرمایه 
ورودی به بازار ارزهای دیجیتالی در ماه های پایانی 
سال قبل افزایش کامال محسوسی داشته است و 
این مساله بدان معنا خواهد بود که پتانسیل رشد 
زیادی برای ارزهای دیجیتالی در ســال ۲۰۲۱ 
متصور خواهد بود.  بــزرگ ترین بانک آمریکایی 

از احتمال رســیدن ارزش بیتکوین به ۱۴۶ هزار 
دالر در بلندمدت خبر داده است. در حال حاضر 
 ارزش بازار بیتکوین ۷۱۹ میلیارد دالر برآورد می 
شود که در صورت تحقق قله پیش بینی شده چی 
پی مورگان، این میزان با رشد ۴.۶ برابری به ۲.۷ 

تریلیون دالر خواهد رسید.  
سرگی نظروف- بنیان گذار موسسه چین لینک- 
گفت: هر چه بیشتر می گذرد اطمینان مردم و 
معامله گران نسبت به ارزهای دیجیتالی بیشتر 
می شود و فناوری بالک چین بیشتر و بیشتر وارد 
زندگی روزمره می شود. شــاید به نظر برخی ها 
بازار ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر ارزش 
نداشته باشــد اما واقعیت این است که این بازار 
پتانسیل رسیدن به ارقام بسیار باالتری را دارد.  

بهای معامالت نفت روز چهارشــنبه تحت تاثیر 
انتظارات برای اقدامات محرک مالی گسترده دولت 
جدید آمریکا و رونق یافتن تقاضا برای سوخت، به 

روند صعودی روز گذشته ادامه داد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۳۵ 
سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۵۶ دالر 
و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۷ سنت معادل ۰.۷ 
درصد افزایش، به ۵۳ دالر و ۳۵ سنت در هر بشکه 
رسید. هر دو شاخص روز سه شنبه با بیش از یک 

درصد افزایش بسته شده بودند.
جانت یلن، گزینه پیشــنهادی جو بایدن، رییس 
جمهور منتخب آمریکا بــرای وزارت خزانه داری 
روز سه شــنبه از قانونگذاران خواست در زمینه 

هزینه کمکی کرونایی حرکت بزرگی انجام دهند 
و امیدها به هزینه های گسترده دولت برای تحرک 

بخشیدن به رشد اقتصادی را تقویت کرد.
به گفته الچالن شاو، مدیر تحقیقات کاالی بانک 
ملی استرالیا، مطمئنا این انتظارات از رشد بهتر و 

تقاضای بهتر در آمریکا حمایت خواهد کرد.
با این حال بازار نگران تقاضا بــرای نفت در کوتاه 
مدت مانده است. آژانس بین المللی انرژی به دلیل 
قرنطینه های جدیــد و تعطیلی مرزهــا عالوه بر 
افزایش آمار مبتالیان به کووید ۱۹، دورنمای تقاضا 
برای نفت در سه ماهه نخســت امسال را به میزان 
۵۸۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. پکن، پایتخت 
چین روز چهارشــنبه تدابیر کنترلی شدیدتری را 
اعالم کرد و پس از این که بزرگترین آمار روزانه ابتال 

به کووید ۱۹ در بیش از ســه هفته گذشته منتشر 
شد، مترو را تعطیل کرد. این کشور در آستانه فصل 
تعطیالت سال نوی چینی، شدیدترین شیوع کووید 
۱۹ از مارس سال ۲۰۲۰ را تجربه می کند. بیش از 
۲۰ استان این کشور از مردم خواسته اند در طول 
تعطیالت در خانه بمانند. معامله گران منتظر انتشار 
آمار هفتگــی ذخایر نفت و فــرآورده های نفتی از 
سوی موسسه امریکن پترولیوم در روز چهارشنبه و 
اداره اطالعات انرژی آمریکا در روز جمعه هستند. بر 
اساس گزارش رویترز، شش تحلیلگر در نظرسنجی 
رویترز برآورد کردند که ذخایر نفت به میزان ۳۰۰ 
هزار بشــکه در روز در هفته منتهی بــه ۱۵ ژانویه 
کاهش پیدا کــرده اما ذخایر بنزین به میزان ســه 

میلیون بشکه رشد کرده است.

عربستان طی سال ۲۰۲۰ میالدی در زمینه صادرات 
نفت به چین گوی سبقت را از روسیه ربود و جایگاه 
نخست فروش نفت به سرزمین اژدهای زرد را از آن 

خود کرد.
به گزارش رویتــرز، داده های دولتــی چین در روز 
چهارشــنبه )یکم بهمن ماه( نشان داد که عربستان 
ســعودی، بزرگترین صادرکننده نفــت جهان در 
صادرات نفت به چین از روسیه پیشی گرفت تا رتبه 
خود را به عنوان برترین تامین کننده نفت خام چین 

در سال ۲۰۲۰ حفظ کند.
تقاضای نفت چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان 
در سال ۲۰۲۰ با وجود بحران ویروس کرونا همچنان 
زیاد بود، واردات این کشور نسبت به سال پیش از آن 
)۲۰۱۹( ۷.۳ درصد افزایش یافت و به رقم بی سابقه 
۵۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن یا ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار 

بشکه در روز رسید.
داده های اداره کل گمرک چین نشان داد که صادرات 
نفت عربستان سعودی به چین در سال ۲۰۲۰ با ۱.۹ 
درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن )۲۰۱۹( به 
۸۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تن یا حدود یک میلیون و ۶۹۰ 

هزار بشکه در روز رسیده است.

روسیه با صادرات ۸۳ میلیون و ۵۷۰ هزار تن یا  یک 
میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه در روز نفت، دومین تامین 
کننده نفت خام چین در ســال ۲۰۲۰ بود. صادرات 
نفت روسیه به چین در این سال نسبت به سال ۲۰۱۹، 

۷.۶ درصد افزایش یافت.
واردات نفت چین از ایاالت متحده آمریکا در ســال 
۲۰۲۰ بیش از ســه برابر ســال ۲۰۱۹ بود و به ۱۹ 
میلیون و ۷۶۰ هزار تن یا ۳۹۴ هزار بشــکه در روز 

رسید.
در حالی که تحریم های ایاالت متحده تقریباً صادرات 
نفت ایران و ونزوئال به چین را به صفر رســاند، عراق 
ذینفع اصلی این تحریم ها بــود. صادرات نفت عراق 
به چین در سال ۲۰۲۰ با ۱۶.۱ درصد افزایش به ۶۰ 
میلیون و ۱۲۰ هزار تن رسید و این کشور را به سومین 

تامین کننده بزرگ نفت چین تبدیل کرد.
برزیل هم با ارائه قیمت های کمتر و بازاریابی گسترده 
در پاالیشگاه های مستقل چین، صادرات نفت به این 
کشور را افزایش داد و چهارمین صادرکننده بزرگ 
نفت به چین شد. صادرات نفت برزیل به چین در سال 
۲۰۲۰ با ۵.۱ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن 

)۲۰۱۹( به ۴۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تن رسید.

عربستان ســعودی که بزرگترین صادرکننده نفت 
جهان است، در سال ۲۰۲۰ موفق شد روسیه را کنار 
زده و جایگاه بزرگترین صادرکننده نفت به چین را 

حفظ کند.
به گزارش ایســنا، تقاضای چین برای نفت ســال 
میالدی گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا که تقاضا 
برای سوخت را در نقاط دیگر کاهش داده بود، قوی 
ماند. چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، 
در ســال ۲۰۲۰ رکورد ۵۴۲.۴ میلیون تن معادل 
۱۰.۸۵ میلیون بشــکه در روز نفت خریداری کرد 
که ۷.۳ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد داشت.

طبق آمــار اداره کل گمرک چین، صــادرات نفت 
عربستان سعودی به چین در سال ۲۰۲۰ به ۸۴.۹۲ 
میلیون تن معادل ۱.۶۹ میلیون بشکه در روز رسید 

که ۱.۹ درصد رشد ساالنه داشت.
روســیه با فاصله اندکی در جایگاه دوم ایســتاد و 
صادراتش به چین به ۸۳.۵۷ میلیون تن معادل ۱.۶۷ 
میلیون بشکه در روز رسید که ۷.۶ درصد در مقایسه 

با سال ۲۰۱۹ افزایش داشت.
عربستان در دسامبر ۶.۹۴ میلیون تن نفت به چین 
عرضه کرده بود که نسبت به دسامبر سال گذشته 

۰.۸ درصد کاهش داشت در حالی که حجم صادرات 
روسیه ۶.۲ میلیون تن بود که ۱۵.۷ درصد در مقایسه 

با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ کاهش داشت.
واردات نفت چین از آمریکا سال گذشته در مقایسه 
با سال ۲۰۱۹ بیش از ســه برابر افزایش یافت زیرا 
شرکتها خریدشان را تحت توافق تجاری میان پکن و 
واشنگتن افزایش دادند. مجموع واردات نفت آمریکا 
به چین در سال ۲۰۲۰ به ۱۹.۷۶ میلیون تن معادل 
۳۹۴ هزار بشکه در روز رسید و آمریکا در رتبه هفتم 
صادرکنندگان بزرگ به چین ایستاد. صادرات این 

کشور در دسامبر ۳.۶ میلیون تن بود.
عربستان سعودی از نوامبر با کاهش چشمگیر قیمت 
فروش برای جلب مشــتریان، از روسیه که در طول 
سال ۲۰۲۰ از شرایط لجستیکی مطلوب و نزدیکی 
جغرافیایی به چین ســود برده اســت، در صادرات 
نفت به چین پیش افتاد. تشدید تحریمهای آمریکا 
علیه صادرات نفت ایران و ونزوئال کمک کرد عراق به 
سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین تبدیل شود. 
صادرات این کشور به چین در سال ۲۰۲۰ به میزان 
۱۶.۱ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد کرد و به 

۶۰.۱۲ میلیون تن رسید.

وزارت خزانه داری آمریــکا چندین نام دیگر را به 
دلیل تجارت نفت ونزوئال به لیســت سیاه خود 
اضافه کرد. به گزارش ایســنا، الســاندرو بازونی، 
فرانسیسکو خاویر داگوستینو کاسادو، فیلیپ پل 
وارتان آپیکیان، شــرکت المنتو و سوییس اویل 

تردینگ به لیست سیاه آمریکا اضافه شدند.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اعالم 
کرد کسانی که تالش دولت مادور برای دور زدن 
تحریمهای آمریکا را تسهیل می کنند، به فسادی 
که ونزوئال را از بین برده، کمک می کنند. آمریکا 
همچنان متعهد است تا کســانی را که به دولت 
مادورو کمک می کننــد از منابع طبیعی ونزوئال 
سوءاســتفاده کند را هدف بگیرد. شرکت المنتو 
مســتقر در مالت به دلیل کمک بــه فروش پنج 
محموله نفت ونزوئال در فاصله ژوییه سال ۲۰۱۹ 

تا ژوییه سال ۲۰۲۰ در این فهرست جای گرفت.
شرکت سوییس اویل هم پس از کمک به فروش و 
صادرات نفت ونزوئال به خریداران در آسیا و اقدام 
به عنوان یک نهاد مالی مســئول بــرای دریافت 
محموله های نفت این کشور به لیست سیاه آمریکا 
افزوده شد. سوییس اویل بخشی از نفت ونزوئال را 

هم دریافت کرده بود. آمریکا همچنین نهادهای 
دریایی و کشــتیهایی که در حمل نفت ونزوئال 
دست داشــتند از جمله شرکت مدیریت کشتی 
فیدز اوکراین، موسسه ملی فضاهای آبزی و جزیره 
ای )INEA( ونزوئال و شرکت روسی روس تانکر 
را تحریم کرد. موسســه INEA به عنوان مالک 
نفتکش ماکسیم گورکی که با پرچم روسیه سفر 

می کند، ثبت شده است.
همه نهادها و اشخاصی که به لیست سیاه آمریکا 
اضافه شــده اند، امالک و داراییهایشان مسدود 
خواهد شــد از جمله نهادهایی کــه مالکیت ۵۰ 
درصد یا بیشتر آنها در دست افراد اضافه شده به این 
لیست است. شهروندان آمریکایی هم اجازه ندارند 
با اشخاص و شرکتهای تحریم شده همکاری کنند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، دولت ترامپ با هدف 
سرنگونی دولت سوسیالیســت نیکالس مادورو، 
تالش کرد صادرات نفت ونزوئال را به صفر برساند. 
بیش از ۵۰ کشــور خوان گوایدو، رهبر مخالفان 
ونزوئال را به عنوان رییس جمهور قانونی این کشور 
به رسمیت شــناخته اند اما مادورو همچنان در 

قدرت مانده است.

در حالی که قــرار بود واریز مقــرری بیمه بیــکاری کرونا به 
جاماندگان طی هفته های اخیر صورت گیرد، به نظر می رسد 
این امر با تاخیر همراه شــده و اعتبار الزم از سوی خزانه هنوز 
پرداخت نشده است. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمارها، 
مقرری ایام بیکاری کرونا در ماههای اســفند ۹۸ و فروردین و 
اردیبهشــت ۹۹ برای یک میلیون و ۸۲ هزار نفر با مساعدت 
دولت پرداخت شده و تنها ۹۱ هزار نفر موفق به دریافت بیمه 

بیکاری ایام کرونا نشده اند.
پیش از این اعالم شده بود که در دو مرحله لیست این افراد به 

سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و قرار بود در هفته های اخیر 
بیمه بیکاری کرونا برای ۹۱ هزار نفر از جاماندگان واریز شود که 

این اتفاق نیفتاده است.
آنطور که رئیــس گروه بیمه بیکاری امور فنی بیمه شــدگان 
سازمان تامین اجتماعی گفته لیست ۹۱ هزار نفر از کسانی که 
به دلیل تبعات کرونا شغل خود را از دست داده و بیمه بیکاری 
دریافت نکرده اند به ســازمان برنامه و بودجه ارسال و دستور 
تامین اعتبار برای پرداخت مقرری بیکاری کرونا نیز برای این 
عده صادر شده اســت. وی از تاخیر در واریز مقرری خبر داده 

و می گوید با وجود آنکه  ۲۷ دی ماه دســتور تامین اعتبار از 
سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه داده شده هنوز پرداختی 
از طرف خزانه انجام نگرفته و تاخیــر در واریز مقرری از طرف 

سازمان تامین اجتماعی نیست.
هادی ابویـ  دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، 
در گفت وگو با ایسنا می گوید: بســیاری از کارگران صنوف و 
مشاغل خدماتی که از کرونا آسیب دیده اند نیازمند حمایتهای 

اجتماعی و پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا هستند.
او می گوید:بیشتر مشــاغل درگیر کرونا مثل مراکز اقامتی و 

گردشگری، زائرســراها و هتل ها همچنان با رکود و تعطیلی 
مواجهند و کارگران و نیروهای کار شاغل در این بخشها عمدتا 
خانه نشین شده و به لحاظ درآمد در مضیقه اند که الزم است 
برای کمک به بهبود وضع زندگی و به خطر نیفتادن معیشت 

این گروهها اقدامات الزم صورت گیرد.
پیش از این حدود ۱۵ هزار نفــر از متقاضیان به دلیل ایراد در 
اطالعات خــود موفق به دریافت بیمه بیکاری نشــده بودند و 
لیست آنها برای رفع اشکال از سوی ســازمان برنامه و بودجه 
به سازمان تامین اجتماعی برگشــت خورده بود که مقرر شد 

تا وزارت کار بــرای اصالح اطالعات به این افــراد اطالع دهد. 
به گزارش ایســنا، افرادی که بعد از خرداد ماه همچنان بر سر 
کار نرفته و بیکاری آنها تداوم داشته مشــمول بیمه بیکاری 
قرار گرفته و ســازمان تامین اجتماعی مقرری ایام کرونا را به 
آنها پرداخت کرده است؛ همچنین ۱۵ هزار نفری که مقرری 
بیمه بیکاری سه ماه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را 
دریافت نکرده و بیکاری آنها از خرداد امسال کماکان استمرار 
داشته مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار دارند که پس از رفع 

اشکال اطالعات، پرداختی به آنها نیز صورت خواهد گرفت. 

نفت در مدار صعودی ماندبیت کوین به مسیر صعودی برگشت

بزرگ ترین صادرکنندگان نفت به چین در سال ۲۰۲۰ ریاض بزرگترین فروشنده نفت به سرزمین اژدهای زرد شد تحریم آمریکا علیه بازرگانان و شرکت های فروشنده نفت ونزوئال

تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری کرونا به جاماندگان
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قیمت پراید به کمتر از 
۱۰۰ میلیون تومان رسید
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پله فرار 
از تورم و فقر

رکود تقاضا

شــاخص هــای اقتصادی 
از مــدت هــا پیــش روند 
صعودی تورم را گوشزد کرده 
 بودند. در شــرایطی که فقر 
گسترده تر شود، سهم کاالهای خوراکی نسبت به 
کل هزینه های زندگی باال می رود و این یک اصل 
اقتصادی اســت. سه برابر شــدن تورم خوراکی ها 
طی ده ماهه اخیر نشان دهنده این است که تعداد 
بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده اند. خود 
فقر هم دسته بندی دارد و بسته به فاصله افراد فقیر تا 
خط فقر میزان آن متفاوت است. به عنوان مثال اگر 
خط فقر را ۳ میلیون تومان در نظر بگیریم، کسی که 
دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی دارد زیر خط 
فقر است و آن کسی که یک میلیون می گیرد هم 
زیر خط فقر است ولی میزان فقر آنها متفاوت است. 
این در حالی است که خیلی از افراد در فقر مطلق به 

سر می برند...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان 

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
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اخاذی
 بنگاه های  همسریابی

یکه تازی قیمت 
امالک تجاری

خریداران طال منتظر بمانند تا قیمت ها تثبیت شود

سردرگمی  خریداران  طال
صفحه3
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خیز  دوباره  تورم
نرخ   تورم   سالیانه   دی   ماه  32  درصد   شد

با   افزایش   قیمت   300   درصدی   خوراکی ها  ،   
دستمزد   حداقلی   کارگران   کفاف   زندگی    را   نمی دهد

اخبار مربوط به کالهبرداری و هتک حیثیت به وسیله 
ســایت های همســریابی در حال افزایش اســت و به 
همین دلیل پلیــس فتا اعالم کرد هیچ وب ســایت یا 
کانال رسانه های اجتماعی همســریابی یا صیغه یابی 
 مجوز قانونــی نــدارد. پلیــس همــواره در رابطه با 
سایت های همسریابی که این روزها مشتریان بسیاری 
 دارد هشدار داده و کالهبرداری های میلیاردی که در این 
سایت ها و اپلیکیشن ها اتفاق می افتد نشان می دهد 
هنوز بسیاری از متقاضیان ازدواج به شگرد کالهبرداران 
در این سایت ها پی نبرده اند. سودای ازدواج و طی کردن 
یک شبه راه صد ساله توانســته افراد شیاد و کالهبردار 
را در این سایت ها به ســرمایه های کالن برساند. اغلب 
کالهبرداری هــای مالی صورت گرفته در ســایت های 

همسریابی سوءاستفاده از...

بازار تهران همچنان یکه تاز قیمت ها در زمینه امالک 
تجاری است به طوری که برای خرید ۳متر تجاری 
و به صورت سرقفلی باید یک میلیارد و ۲۰۰میلیون 
تومان و بابت هر متر ۴۰۰ میلیون تومان بپردازید.به 
گزارش خبرآنالین، برخالف تصور عموم مردم که به 
دلیل شیوع کرونا و رکود انواع بازارها، قیمت امالک 
تجاری کاهش یافته، باید گفــت خیر در اصل این 
ماجرا صحت ندارد و هنوز هم قیمت تجاری ها در 
برابر مسکونی ها بسیار باال محسوب می شود.  محله 
محمودیه را باید یکی از گران ترین محدوده ها برای 
امالک تجاری به شمار آورد زیرا قیمت هر متر ملک 
تجاری در آن برابر با ۳۵۰میلیون تومان است. بررسی 
ها نشان می دهد برای خرید یک مغازه ۴۶متری در 

محمودیه باید ۱۶ میلیارد...



اقتصاد2
ایران وجهان

امام جمعه سنندج: 
بانک مهر ایران پیشروترین بانک 

در راستای تعالیم اسالمي است
ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج و 
نماینده مردم در مجلس خبرگان گفت: بانک 
مهر ایران پيشروترین بانک در راستاي تعاليم 

اسالمي در مجموعه سيستم بانکي است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، اســعدی مدیر شــعب اســتان 
کردســتان در دیدار با ماموستا رستمي امام 
جمعه ســنندج به ارائه گزارشي در خصوص 
طرح ها و عملکرد بانک در این استان پرداخت.

همچنين امام جمعه ســنندج در این دیدار 
بيان داشت: در مکتب اسالم کمک به فقرا و 
مستمندان سفارش شــده و بانک مهر ایران 
بانکي پاك و بدون رباســت که در راســتاي 
تعاليم اسالمي با الگوي قرض الحسنه حرکت 
مي کند که بسيار قابل تقدیر است. قرض دادن 
را از ســنت هاي مؤکد رسول خدا )ص( است 
و پيامبر مسلمانان را به این امر خداپسندانه 
دعوت کرده اســت.وی در ادامه اضافه کرد: 
بانک مهر ایران بانکی است که مردم با ایمان را 
مي تواند زیر سایه خود قرار دهد و با پرداخت 
تســهيالت پر برکــت موجبات شــکوفایي 
اقتصــادي را فراهــم کند؛ زیرا تســهيالت 
قرض الحســنه برکت دارد و اســتفاده از این 
تسهيالت موجب شکوفایي و رونق کسب وکار 

مي شود.

برنــدگان پاییز ویــن کارت 
مشخص شدند

دور جدید قرعه کشــی ویــن کارت برگزار و 
برندگان خوش شــانس 444 جایزه نقدی به 

ارزش دوازده ميليارد ریال مشخص شدند.
به گزارش ســامان رســانه، ســری جدید 
قرعه کشی وین کارت مربوط به فصل پایيز با 
حضور مدیران ارشد بانک برگزار و 444 برنده 
خوش شانس این فصل مشخص شدند.در این 
مراسم، ابتدا قرعه کشــی 4 جایزه 1 ميليارد 
ریالی برگزار شــد و پس از مشــخص شدن 
اســامی برندگان خوش شــانس این بخش، 
قرعه کشــی برای مشخص شــدن برندگان 
40 جایزه 100 ميليــون ریالی و 400 جایزه 
10 ميليون ریالی صورت پذیرفت که اسامی 
تمامی برندگان هم اکنون در وب سایت بانک 
ســامان در دســترس اســت.بر این اساس، 
عالقه مندان به شــرکت در قرعه کشی فصل 
زمستان، می توانند با مراجعه به شعب بانک 
ســامان در سراسر کشور، نســبت به افتتاح 
حســاب و دریافت وین کارت اقدام و با انجام 
هریک از فعاليت هــای بانکی مانند پرداخت 
قبوض، خریــد از کارت خوان های ســامان، 
خرید شارژ، انتقال وجه و غيره برای شرکت 
در قرعه کشــی دور بعد، امتياز کسب کنند.

گفتنی است، همه دارندگان وین کارت برای 
احراز شرایط شرکت در قرعه کشی باید در هر 

فصل حداقل 100 امتياز کسب کنند.
مشتریان برای دریافت اطالعات بيشتر راجع 
به این محصول، می توانند به تمامی شــعب 
بانک سامان در سراسر کشــور مراجعه و یا با 
مرکز سامان ارتباط به شــماره 0216422 

تماس بگيرند.

محمود شایان گزارش عملکرد 9 ماهه بانک 
را تشریح کرد

رشــد 43 درصدی پرداخت 
تسهیالت در بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن از رشد 43 درصدی تسهيالت 
پرداختی طی 9 ماه اول امسال خبر داد.محمود شایان 
در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مســکن اعالم کرد: 
موفق شدیم طی 9 ماهه اول امسال بيش از یک ميليون 
و 470 هزار فقره انواع تســهيالت در بخش مســکن 
و ســاختمان به متقاضيان پرداخــت کنيم که ارزش 
کل این تسهيالت نزدیک به 25 هزار و 780 ميليارد 
تومان بوده است. مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: 
ميزان تسهيالت پرداخت شده از ابتدای سال جاری تا 
پایان آذرماه به لحاظ ارزش ریالی رشــد 43 درصدی 
نسبت به مدت مشابه در ســال 98 از خود نشان می
دهد.مدیرعامل بانک مســکن مهم ترین جزء از سبد 
تسهيالت ارائه شده به مشتریان طی 9 ماه اول امسال 
را تسهيالت ساخت مسکن معرفی کرد و افزود: در این 
مدت برای ساخت 44 هزار و 297 واحد مسکونی در 
شهرهای مختلف کشور تسهيالت مشارکت مدنی به 
ميزان کل 4 هزار و 425 ميليارد تومان به سازندگان 
و توليدکنندگان مســکن پرداخت شــد. تسهيالت 
ســاخت پرداختی به لحاظ ارزش ریالی از رشد 46.7 
درصدی برخوردار بوده است. به این ترتيب ميزان رشد 
در پرداخت تسهيالت ساخت وساز از ميزان رشد کل 
تسهيالت بيشتر است و این بيانگر اهميت باالی عرضه 
و توليد مسکن نزد بانک است.به گزارش هيبنا، بانک 
مســکن در حال حاضر نقش اول تأمين مالی در طرح 
اقدام ملی توليد و عرضه مســکن را بر عهده دارد. این 
بانک قرار اســت تسهيالت ســاخت 140 هزار واحد 
مسکونی طرح اقدام ملی را به صورت بدون سپرده به 

پيمانکاران و سازندگان پروژه های این طرح بپردازد. 

بانک ها

استفاده از کارت های اعتباری 
با هدف تقویت قدرت خرید 
مردم در ایــران رواج یافته، 
اما در ماه های اخير برخی از 
بانک هــای صادرکننده این 
کارت ها با اتخاذ شيوه های انحصارگرایانه مشکالتی را 
برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی 
آنها شده اند.به گزارش ایرنا، کارت بانکی یا کارت اعتباری 
یا »کردیــت کارت« نوعی کارت پرداخت اســت که 
برای اشــخاص حقيقی یا حقوقی صادر می شود. این 
کارت به دارنده آن این امکان را می دهد که بر پایه نوع 
قرارداد، از خدمات و کاالهایی برخوردار شــده و ساالنه 
بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگــر یک حد اعتبار به 
کاربر اختصاص داده می شود که می تواند از آن پولی را 
برای پرداخت قرض بگيرد.اعطای کارت های اعتباری 
روشــی برای تقویت قدرت خرید مشتریان بانکی بوده 
که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان پرداخت 
می شود. اســتفاده از کارت های اعتباری در سال های 
اخير در ایران نيز رواج یافته، اما در ماه های اخير، برخی 
از بانک های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شيوه های 
انحصارگرایانه مشکالتی را برای دارندگان این کارت ها 

ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده اند.

گالیه های مردم از سرگردانی در فروشگاه ها
برخی بانک ها در ماه های اخير پس از اخذ ضامن و گاهی 
ســپرده گذاری )خواب پول( اقدام به توزیع کارت های 
اعتباری کرده اند. در ابتدا، هيچ محدودیت و شــرطی 
برای استفاده از این کارت ها تعيين نشده و در نتيجه، 
مشتریان این تصور را داشته اند که همانند گذشته می 
توانند بدون محدودیت اقدام به خرید کاالهای مورد نياز 
خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله بزرگترین 

بانک دولتی، اقدام به ایجاد محدودیت در استفاده از این 
کارت ها کرده اند.پيگيری ها نشان می دهد که از 22 دی 
ماه، تراکنش کارت های اعتباری بزرگترین بانک دولتی 
کشور با مشکالتی مواجه شد و دليل آن، منحصر کردن 
دارندگان کارت به برداشت از دستگاه های پرداخت )پوز( 
سامانه زیر مجموعه خود )س( آن بانک است تا موجب 
رشد تراکنش های خود شود.نکته قابل توجه این است 
که تصميم این بانک برای محــدود کردن تراکنش ها 
پيش از این به اطالع مشتریان نرسيده بود و به یکباره 
اجرایی شده است، بنابراین، شماری از افرادی که از کارت 
اعتباری این بانک استفاده می کردند دچار مشکل شده 
اند.پس از این اقدام، آن هم بدون اطالع رســانی قبلی،  
مشتریان در مراجعه با مراکز متعدد فروش کاال و خدمات 
و با ارایه کارت اعتباری خود، پيامی با این مضمون که 
»تراکنش نامعتبر اســت« دریافت کردند و با مواجه با 

این مشکل،  سيل تماس ها به سمت شرکت صادرکننده 
کارت های اعتباری روانه شــد. برخی مشتریان نيز در 
تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گالیه 
مند بودند.»بابایی« یک دارنده این کارت اعتباری در این 
باره به ایرنا گفت: »در روزهای اخير به چندین فروشگاه 
مراجعه کرده ام، اما هيچ کدام دســتگاه پوز آن بانک را 
نداشتند که باعث شده نتوانم خرید خود را انجام دهم.«در 
تماس روز گذشته خبرنگار ایرنا با شرکت پشتيبانی ارایه 
دهنده این کارت ها، کارشناس پاسخگوی این شرکت 
اعالم کــرد: از روزی که این طرح اعمال شــده، تماس 
های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها در خصوص 
مشکل تراکنش برقرار شده است.به گفته وی بر اساس 
اعالم مدیرعامل این شرکت، تراکنش ها از این پس صرفا 
از طریق سامانه »س« انجام می شود.یک دارنده دیگر 
این بانک نيز گفت: به فروشــگاه های زیادی در حاشيه 

خيابان ولی عصر برای خرید مراجعه کردم، اما هيچ کدام 
دستگاه پوز »س« را نداشت، و نتوانستم خرید خود را 
انجام دهم. نمی دانم که چرا این بانک، چنين تصميمی را 
گرفته که مردم را به دردسر بيندازد.وی ادامه داد: »قبال 
چنين مشکلی را نداشتيم و می توانستيم کاالی مورد 
نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنيم، اما اکنون 
باید بگردیم و فروشگاهی را پيدا کنيم که دستگاه پوز آن 

شرکت خاص را داشته باشد.«

ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر
این تصميم بانک ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب 
های زیرمجموعه خود است تا بدین ترتيب هم پول در 
حســاب های این بانک باقی بماند و هم از تراکنش ها، 
کارمزد بگيرند.بر اســاس گزارش های مردمی، بيشتر 
مشکل مربوط به کارت های اعتباری صادر شده توسط 
بزرگترین بانک دولتی کشــور است که دارای باالترین 
سهم در صدور این کارت هاست.این بانک در شرایطی 
به رشــد تراکنش های خود می اندیشــد که براساس 
جدیدترین آمار شرکت شــبکه الکترونيکی پرداخت 
کارت )شاپرك(، این بانک با افزایش حدود 45 درصدی 
تعداد تراکنش ها، پيشتاز سهم بازار کارت های اعتباری 
تراکنش دار در بين بانک های کشور است و انحصار در 
تراکنش ها می تواند برای حجم عظيمی از مشــتریان 
این بانک، مشکالتی را ایجاد کند.به نظر می رسد که این 
بانک به پشتوانه سهم باالی خود از کارت های اعتباری 
در پی ایجاد انحصار و درآمدزایی بيشتر برای خود بوده 
و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر شده 
توســط خود را به دســتگاه های پوز اختصاصی خود، 
محدود کرده است.پيگيری ایرنا نشان می دهد که در 
ماه های اخير، اقدامات مشابهی نيز توسط شماری دیگر 
از بانک ها نيز انجام شــده که عالوه بر انحصاری کردن 
خدمات مربوط به کارت های اعتباری، باعث بروز مشکل 

برای مشتریان شده است.

انحصار گاریی بانک ها ادامه دارد

سرگردانی مشتریان کارت های اعتباری

روحانی: 
بودجه جای شعار نیست

رئيس جمهور در جلسه هيات دولت گفت: ما نسبت 
به مردم و معيشت مردم هرچه در توان داشتيم انجام 
دادیم. برای سال آینده نيز در الیحه بودجه پيش بينی 
های الزم انجام شده است.رئيس جمهور با اشاره مجدد 
بر اهميت الیحه بودجه، اظهار داشت: الیحه بودجه، 
یک الیحه بسيار مهم اســت، علت این که هر هفته 
برآن تاکيد می کنم این است که بودجه برای زندگی 
مردم، اقتصاد کشور، توليد، صنعت، صادرات، واردات 
و معيشت مردم در یک سال آینده بسيار مهم است. 
بودجه برنامه یکساله کشور را تنظيم می کند؛ از همين 
جهت در الیحه بودجه جــای ادبيات غيراقتصادی، 
غيرکارشناسی و اتهامات نيست.وی افزود: من 27 
سال است که در بودجه هستم و برای اولين بار امسال 
ادبياتی را می بينم که ناپسند است، به مدت 20 سال 
نماینده بودم و بودجه را بررسی می کردیم و اکنون 7 
سال است که در دولت هستم اما این اولين بار است که 
این ادبيات عجيب را می بينيم.رئيس دولت دوازدهم 
خطاب به اعضای مجلس گفت: نمایندگان مجلس 
بدانند که ما هر دو باید باهم همکاری کنيم، هر دوی 
ما)دولت و مجلس( منتخب و نماینده مردم هستيم. 
بودجه جای ادبيات سياسی نيست، جای اعداد و ارقام، 
محاسبه و قانونگذاری است. بررسی بودجه محل شعار 
نيست، البته من بلدم آن شعارها را جواب بدهم اما 
مردم از ما این را نمی خواهند، می خواهند که کار کنيم 
و در مسير کاهش مشکالت کشور گام برداریم.وی 
ادامه داد: ما امسال فروش نفت را در بودجه 2 ميليون 
و 300 هزار بشکه دیدیم چراکه می خواستيم به دنيا 
پيام بدهيم »تحریم و فشارحداکثری« شکست خورد. 
به ما می گویند »می توانی این عدد را بفروشی؟«، آقا 
ما داریم پيام می دهيم به دنيا و می خواهيم بگویيم 
فشــار حداکثری شکست خورد، شــما هی تهدید 
می کنيد!روحانی در ادامه ســخنان خود در جلسه 
هيات دولت خطاب به مجلسی ها بيان داشت: شما 
می گویيد سهم نفت در بودجه کمتر باشد، شما کم 
کردید؟ می گویيد ارزش پول ملی بيشتر باشد، شما 
بيشتر کردید؟ این ها را مردم می بينند و مردم باید 
قضاوت کنند. ما گفتيم که 2 ميليــون و 300 هزار 
بشــکه می فروشــيم و درآمد حاصل از آن می شود 
199هزار ميليارد تومان، نمایندگان در مجلس این 
عدد را از 2 ميليون و 300 هزار بشکه به 1 ميليون و 
500 هزار بشکه کاهش دادند اما درآمد از 199 هزار 
ميليارد شــد 230 هزار ميليارد؛ عجب چشم بندی 
عجيبی اتفاق افتاد. شما وابستگی بودجه به نفت را 
31 هزار ميليارد تومان بيشتر کردید و این را هرکسی 
که چهار عمل اصلی ریاضی را بلد باشد، می تواند به 
راحتی متوجه شود.وی ادامه داد: نرخ مبنای ارز برای 
تامين کاالهای اساسی را از 11500 تومان بردید روی 
17500 تومان و بعد می گویيد ما ارزش پول ملی را 
کم نکردیم و تقویت کردیم، پس این کاهش 6000 
تومانی ارزش پول ملی چيست؟ این دم خروس است 
که در مقابل قسم حضرت عباس بيرون می زند. در 
قضيه کاالهای اساسی و دارو ما یک حرف مهم زدیم 
که این کاالهای اساســی با ارز 4200 تومانی باشد، 
امروز می خواهيد تغيير بدهيد و 4 ماه بعد اجرا شود، 
این چهارماه تکليف زندگی مردم، سواستفاده و رانت 
چه می شود؟ من از رئيس مجلس، از کميسيون تلفيق 
و از نمایندگان خواهش ميکنم که دست به دست هم 
بدهيم و الیحه خوبی را تصویب کنيم تا بتوانيم از این 

مرحله عبور کنيم.

همتی:
 ارز روند خوبی دارد

 رئيس کل بانک مرکزی گفت: ارز روند خوبی 
دارد و  بهتر هم می شــود مردم عزیــز و بازار 
بهترین قضاوت کننده در شــرایط اقتصادی 
هستند قبال هم گفتم نرخ را بازار تعيين می 
کند. وی افزود: روند مثبت اســت و باید صبر 
کرد و به تدریج فعاالن اقتصادی را با شرایط 
اقتصــادی تطبيق خواهنــد کرد.عبدالناصر 
همتی در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخبار 
جدیدی از بازپســگيری ارزهای مسدودشده 
ایران در کشــورهای مختلف گفــت: داریم 
تالش می کنيم و بخشــی از آن باز شده و راه 
افتاده اســت و داریم از آن استفاده می کنيم. 
بخش دیگری هم ان شــاءاهلل بــا تحوالتی 
که دارد تامين خواهد شــد.وی در پاســخ به 
این پرسش که گفته می شــود بانک مرکزی 
مابه ازای ریالی ارزهای ایران در کره جنوبی را 
در اختيار دولت قرار داده و بازگشت این مبالغ 
به کشور تاثيری در بازار ارز ندارد، گفت: این 
پول ها عمده اش برای بانک مرکزی اســت و 
قدرت بازارســازی را باال می برد و اتفاقاً چون 
 مال بانک مرکزی اســت قدرت ایــن نهاد را

 در بازارسازی باال می برد.

اخبار
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براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم ساليانه دی ماه 1399 
به 32.2 درصد رسيد که نســبت به ماه گذشته 1.7 
درصد افزایش یافته است.مرکز آمار همچون ماه های 
گذشته نرخ تورم هر ماه را در ابتدای ماه جدید منتشر 
کرد. این مرکز نرخ تورم را در ســه شاخص ماهيانه، 
ساليانه و نقطه ای برای کل کشور، خانوار روستایی و 

شهری اعالم می کند. 

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه ســال قبل است. نرخ تورم 
نقطه ای در دی ماه 1399 به عدد 46.2 درصد رسيده 
است؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور ميانگين 46.2 
درصد بيشتر از دی 1398 برای خرید یک »مجموعه 
کاالها و خدمات یکســان« هزینه کرده  اند.نرخ تورم 
نقطه ای دی ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 1.4 واحد 
درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشاميدنی ها و دخانيات« با افزایش 2 واحد 

درصدی به 59.9 درصد و گروه »کاالهای غير خوراکی 
و خدمات« با افزایش 1.2 واحد درصدی به 39.9 درصد 
رسيده اســت.این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شهری 45.5 درصد است که نسبت به 
ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش داشته است. هم چنين 
این نرخ برای خانوارهای روستایی 49.8 درصد بوده که 
نسبت به ماه قبل 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه دی 
1399 به 1.8 درصد رســيده که در مقایسه با همين 
اطالع در مــاه قبل، 0.2 واحد درصد کاهش داشــته 
است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشاميدنی ها و دخانيات« و »کاالهای غير خوراکی و 
خدمات« به ترتيب 0.9 درصد و 2.3 درصد بوده است.

این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه بــرای خانوارهای 
شــهری 1.9 درصد اســت که نســبت به ماه قبل، بدون 
تغييراســت. هم چنين این نرخ برای خانوارهای روستایی 
 1.7 درصد بوده که نســبت به ماه قبــل 1.0 واحد درصد

 کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
نرخ تورم ســاالنه در واقع درصد تغييــر ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به 
دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه دی ماه 1399 
برای خانوارهای کشور به 32.2 درصد رسيده که نسبت به 
همين اطالع در ماه قبل، 1.7 واحد درصد افزایش نشان 
می دهد.هم چنين نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 
و روستایی به ترتيب 32.2 درصد و 32.5 درصد است که 
برای خانوارهای شهری 1.7 واحد درصد افزایش و برای 
خانوارهای روستایی 2.0 واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده » خوراکی ها، آشاميدنی ها و دخانيات« 
بيشترین افزایش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»شير، پنير و تخم مرغ« )تخم مرغ، پنير پاستوریزه(، 
 گروه » روغن ها و چربی هــا« )روغن نباتی جامد، کره 
پاســتوریزه، روغن مایع( و گروه » ميوه و خشــکبار 
« )موز، انــار( می باشــد.در گروه عمــده »کاالهای 
 غيــر خوراکــی و خدمــات«، گــروه » مبلمــان و

 لوازم خانگی« )انواع شــوینده، بخاری گازی(، گروه 
»تفریح و فرهنــگ« )گل طبيعی، لــوازم تحریر(،» 
پوشاك و کفش« بيشترین افزایش قيمت را نسبت به 
ماه قبل داشته اند.همچنين گروه های »گوشت قرمز و 
گوشت ماکيان« )مرغ ماشينی( و »گروه سبزیجات« 
)گوجه فرنگی، فلفل دلمه، کاهو( نســبت به ماه قبل 
کاهش قيمت داشته اســت.دامنه تغييرات نرخ تورم 
ســاالنه در دی ماه 1399 بــرای دهک های مختلف 
 هزینه ای از 29.8 درصد برای دهک اول تا 39.3 درصد 

برای دهک دهم است.

مسئوالن سازمان برنامه و بودجه می گویند که بدهی 
سر رسيد شــده دولت به صندوق توسعه ملی به 12 
ميليارد دالر می رســد، اما با توجه به شرایط خاص 
درآمدی دولت این بدهی براســاس پيش بينی های 
صورت گرفته تا سال 1401 امهال شده و فقط 3000 
ميليارد تومان آن در ســال آینده پرداخت می شود.
به گزارش ایسنا، از سال 1390 صندوق توسعه ملی 
تشکيل شد که با واریز ســاالنه بخشی از درآمدهای 
نفتی به این صندوق ضمن ذخيره منابع ارزی محلی 
از منابع برای توسعه کشــور باشد. این در حالی است 
که باید براساس برنامه پنجم توسعه در سال اول 20 
درصد از منابع نفتی به صندوق واریز و ســاالنه سه 
درصد به آن اضافه می شــد و از برنامه ششم توسعه 
نيز کف واریزی 30 درصــد و افزایش دو درصدی در 
هر سال مصوب شــده بود.اما به هر صورت با کاهش 
فروش نفت و به دنبال آن ریزش درآمدهای نفتی به 
دليل تحریم ها، اغلب با پيشنهاد دولت و البته موافقت 
مقام معظم رهبری ميــزان واریزی منابع به صندوق 
توسعه ملی در بودجه ساالنه همان 20 درصد تعيين 
و مازاد بــر آن در قالب تســهيالت در اختيار دولت 
قرار می گرفت؛ به گونه ای که برای ســال با توجه به 
پيش بينی دولت از فروش 2.3 ميليون بشــکه نفت 
در سال آینده پيش بينی شده بود از 38 درصد سهم 
صندوق 20 درصد واریز و 18 درصد برای دولت مورد 
استفاده قرار گيرد، اما مقام معظم رهبری استفاده از 
منابع را مشــروط کردند و قرار شد که تا یک ميليون 
بشکه سهم صندوق 20 درصد پرداخت و 18 درصد 

در اختيار دولت باشــد ولی در صورت فروش بيش از 
یک ميليون بشــکه در روز دولت از این مازاد سهمی 
از صندوق نداشــته و 38 درصد واریز شود و در عين 
حال تاکيد مقام معظــم رهبری بر بازپرداخت بدهی 
های سر رسيد شده دولت از سال آینده بود.در حالی 
بازپرداخت بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی با 
حواشی همراه شده است که مژگان خانلو رئيس امور 
پایش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و 
بودجهدر گفت وگو با ایسنا، در این رابطه توضيحاتی 

ارائه کرد.

چرا بدهی امهال شد؟
وی با اشاره به این که بدهی های دولت به صندوق 
توســعه ملی در سال 1400 سررســيد می شود و 
ميــزان آن 12 ميليارد دالر اســت، اظهار کرد: اما 
با توجه به شــرایط خاص درآمدی دولت، وضعيت 
اعتبارات و با تصميم هيات امنای صندوق توســعه 
ملی بازپرداخت این بدهی تا شهریورماه سال 1401 
امهال شــده و از آن زمان بازپرداخت تســهيالت 
دریافتی دولت از صندوق توسعه ملی آغاز خواهد 
شــد.خانلو با اشــاره به این که در نامه مقام معظم 
رهبری به بازپرداخت بدهی دولت تاکيد شده است، 
گفت: با توجه به امهال صورت گرفته آنچه که برای 

سال 1400 قرار است پرداخت شود حدود 3000 
ميليارد تومان اســت که ایــن بازپرداخت از محل 
درآمدهای نفتی دولت و از مازاد فروش یک تا یک 

ميليون و 500 هزار بشکه انجام می شود.

حساب محرمانه و پنهان  نیست
رئيس امور پایش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان 
برنامــه و بودجه با تاکيــد بر اینکه دولــت بدهی 12 
ميليارد دالری خود به صندوق توسعه ملی  تائيد و مورد 
توجه دارد، یادآور شــد: این بدهی موضوع محرمانه و 
پنهانی نيست و حساب و کتاب مشخص است که چقدر 
دولت بدهی دارد و چقدر باید بازپرداخت شود. این رقم 
12 ميليارد دالر از سوی ذی حساب دیوان محاسبات 
که مسئوالن بررسی های حساب های صندوق است نيز 

مشخص و اعالم شده است.

حساب بدهی شرکت ها جداست
وی در رابطه با ارقــام متفاوت از بدهــی دولت به 
صندوق توسعه ملی بيان کرد  که 12 ميليارد دالر، 
بدهی سر رسيد شده دولت به صندوق توسعه ملی 
اســت و بدهی شــرکت های دولتی و یا وابسته به 
دولت را در بر نمی گيرد.خانلو یادآور شــد: براساس 
بند الحاقی به تبصره)1( قانون بودجه هيات نظارت 

صندوق توسعه ملی مکلف است که ميزان مطالبات 
صندوق از دولت به تفکيک تسهيالت ارزی، ریالی و 
زمان سررسيد رسيدگی و تا پایان فروردین هر سال 
مشخص کرده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را ارائه 
کند، از سویی باید دولت تمامی تسهيالت سررسيد 
شــده دریافتی از صندوق را براساس گزارش هيات 
نظارت از محل مازاد یک ميليون بشکه فروش نفت 
پرداخت کند.به گزارش ایســنا، در جریان بررسی 
الیحه بودجه در کميسيون تلفيق مجلس در رابطه 
با درآمدهای نفتی و سهم پرداختی صندوق توسعه 
ملی مقرر شد که در سال آینده از فروش تا سقف یک 
ميليون بشکه نفت در روز 65.5 درصد سهم دولت، 
20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد 
سهم وزارت نفت اســت، اما  از یک ميليون بشکه تا 
سقف 1.5 ميليون سهم دولت از صندوق توسعه ملی 
قطع شده و  47.5 درصد ســهم دولت می شود که 
باید از محل آن  بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه 
پرداخت شود، بنابراین از مازاد بر یک ميليون تا 1.5 
ميليون بشــکه 38 درصد ســهم صندوق توسعه و 
14.5 درصد سهم وزارت نفت خواهد بود. برای بيش 
از 1.5ميليون تا 2.3 ميليون  بشــکه نفت هم برنامه 
تعيين شده است؛ به گونه ای که  از 800 هزار بشکه 
باقی مانده 47.5 درصد سهم دولت می شود که باید 
برای معيشت، سالمت و حمایت از توليد و طرح های 
تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گيرد و 
مابقی نيز به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت 

اختصاص پيدا می کند.

بازار تهران همچنان یکه تاز قيمت ها در زمينه امالك 
تجاری است به طوری که برای خرید 3متر تجاری و به 
صورت سرقفلی باید یک ميليارد و 200ميليون تومان 
و بابت هر متر 400 ميليون تومان بپردازید.به گزارش 
خبرآنالین، برخالف تصور عموم مــردم که به دليل 
شيوع کرونا و رکود انواع بازارها، قيمت امالك تجاری 
کاهش یافته، باید گفت خير در اصل این ماجرا صحت 
ندارد و هنوز هم قيمت تجاری ها در برابر مسکونی ها 
بسيار باال محسوب می شــود.  محله محمودیه را باید 

یکی از گران ترین محدوده ها برای امالك تجاری به 
شمار آورد زیرا قيمت هر متر ملک تجاری در آن برابر 
با 350ميليون تومان است. بررسی ها نشان می دهد 
برای خرید یک مغازه 46متری در محمودیه باید 16 
ميليارد و 100ميليون تومان هزینه کنيد.رتبه ســوم 
گران ترین محدوده در بزرگراه رسالت واقع شده که هر 
متر تجاری در این محدوده 342.860ميليون تومان 

قيمت گذاری شده که یک ملک 70 متری با قيمت 24 
ميليارد تومان به فروش می رسد.در فرشته نيز خرید 
250متر تجاری بــا قيمت هر متــر 336 ميليون در 
نهایت 84 ميليارد تومان خرج روی دستتان می گذارد.
رتبه بعدی گران ترین محدوده قيمتی امالك تجاری 
مربوط به مجتمع تجاری کوروش در اتوبان ســتاری 
است که برای خرید 33متر تجاری باید 10.5ميليارد 

تومان هزینــه کنيد که به عبارت بهتــر هر متر 318 
ميليون و  180 هــزار تومان.محــدوده جمهوری و 
حافظ را باید یکی دیگــر از گران ترین محدوده های 
امالك تجاری به شــمار آورد به طوری که یک ملک 
17متری )سرقفلی( را 5ميليارد تومان آگهی کرده  اند 
که قيمت هر متر آن 294ميليون و 120 هزار تومان 
قيمت گذاری شده است.در سایر محالت و مناطق شهر 
می توان امالك تجاری را از حدود 57 ميليون تا بيش 

از 300ميليون تومان خریداری کرد.

نرخ تورم سالیانه دی ماه ۳۲ درصد شد

ضمن رد محرمانه بودن حساب از سوی مسئول سازمان برنامه و بودجه؛

ابعاد جدید بدهی ۱۲ میلیارد دالری دولت به صندوق توسعه ملی

یکه تازی قیمت امالک تجاری

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید یکم بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید= چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۴۵ دالر و ۵۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۹۸۴ هزار و ۵۷۵ تومان است.
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افزایش توان خرید ریالی مردم
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تعیین قیمت طال مربوط به قیمت جهانی طال و نرخ ارز است. بنابراین چشم انداز این دو مورد باید بررسی شود. نخست انس جهانی با توجه به احتمال رونق در اقتصاد جهانی در یک ماه گذشته افت کرده است و در ادامه هم اگر اقتصاد جهانی 
بتواند در صورت موثر بودن واکسن ها و کاهش نفوذ بیماری با رونق همراه شود حتی بخشی از خالء سال گذشته را هم پوشش می دهد. 

در این حالت قیمت انس جهانی می تواند در همین محدوده تعادل داشته باشد و حتی کمی هم افت کند. اما در کنار این موضوع تصمیمات فدرال ریزرو در مورد نرخ بهره هم موثر است. اگر نرخ بهره ای که تا 25  صدم درصد درصد کاهش 
یافت تا کسب و کارها رونق پیدا کنند به سرعت به محدوده یک درصد و باالتر بازگردد آن هنگام میزان استقبال از طال کم می شود. به جز این یک فاکتور تاثیر گذار دیگر هم داریم که مربوط به تغییر ترکیب ذخایر بانک های مرکزی مکشورهای 
مختلف است. به عنوان مثال روسیه، چین و برخی کشورها به دنبال تبدیل ذخایر دالری به طال هستند. سرعت تبدیل این ذخایر هم می تواند به میزان تقاضا و قیمت تاثیرگذار باشد. البته کشف ذخایر طال و یا کاهش ذخایر نیز فاکتوری موثر در 
قیمت طال خواهد بود. مجموع تمام این مسائل می تواند قیمت انس جهانی را تعیین کند. اما فاکتور دیگر قیمت ارز است که این قیمت پس از تحلیف بایدن منتظر اقدامات عملی خواهد بود. در صورت برداشته شدن گام های موثر در جهت رفع 
تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده می تواند به کاهش قیمت ارز کمک کند. در بازار طالی ایران کاهش انتظارات تورمی بر بازار ارز و طال موثر است. عدم رفع تحریم ها و افزایش آن انگیزه تبدیل ریال به دالر و طال بود. تغییر در انتظارات 

تورمی بر قیمت طال و دالر بسیار موثر است چراکه جهت پس انداز ریالی در مقاطعی به سمت دالر و سکه تغییر می کند. با احتمال کاهش انتظارات تورمی در چند هفته گذشته شاهد افت شدید قیمت ارز و طال بودیم. 
البته کاهش بیش از حد قیمت و معقول شدن قیمت ها می تواند بازار مبادالت مصنوعات طال را رونق دهد و به مرور با تقویت ریال کاهش قیمت ها، قدرت خرید مردم پس از چند سال توان خرید مصنوعات را داشته باشد. به نظر می رسد در 

صورت متعادل شدن قیمت ها در سطح قدرت خرید و تغییر رویکرد از خرید شمش به مصنوعات تغییر یابد. بدیهی است رکود در کل تقاضا و کاهش درآمدها نیز بر حجم معامالت در بازار طال تاثیرگذار خواهد بود. 

بســیاری از مردم طال را یک 
پناهگاه امن برای دارایی های 
خود می دانند اما نوســانات 
قیمتی طال در روزهای اخیر 
موجب شده تا خریداران این 
فلز گرانبها در سردرگمی به سر ببرند. کارشناسان بازار طال 
بر این باورند که مردم در حال حاضر باید از خرید و فروش 
طال خودداری کنند و تا زمان ثبات قیمت ها در این بازار 
منتظر بمانند. با نزدیک شدن به تعطیالت نوروز و حتی 
مناسبت هایی کعه قبل از آن وجود دارد تقاضا برای خرید 
طال افزایش خواهد یافت و متقاضیان مایل هستند از آینده 
قیمتی طال باخبر باشند. در همین رابطه یک کارشناس 
بازار طال و سکه درباره سیر نزولی قیمت ها در بازار طال 

وسکه گفت: تالش بر این است که قیمت سکه به زیر ۱۰ 
میلیون تومان برسد، اما براســاس شرایط حاکم بر بازار 
پیش بینی می شود، که قیمت سکه بین ۱۰ تا ۱۰ میلیون 
و 5۰۰ هزار تومان باقی بماند. پایان هر ســال نیز شاهد 

افزایش 5 الی ۱۰ درصدی قیمت طال و سکه هستیم.
عباداهلل محمدولی با اشاره به روند کاهشی این روزهای 
قیمت طال وسکه، گفت: این روند کاهشی قیمت طال و 
سکه ادامه دار است، اما در یک جایی تثبیت خواهد شد؛ 
یعنی به گونه ای که قیمت منطقی خود را به دست آورد.  
او در ادامه افزود: انتظار بر این اســت که قیمت تثبیت 
شده پایدار بماند و دیگر شاهد نوسان قیمت در بازار طال 

و سکه نباشیم.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز پیش بینی کرد، روند 
کاهشی قیمت دالر و طال تا اسفندماه ادامه داشته باشد. 
دکتر علی حیات نیا با اشاره به روند کاهشی قیمت دالر 
و طال طی چند وقت اخیــر، از دو عامل موثر بر این روند 

کاهشــی یاد کرد که مهمترین آن نهایی شدن نتیجه 
انتخابات آمریکا است. وی ادامه داد: نتیجه انتخابات آمریکا 
این امیدواری را بیــن فعالین اقتصادی و تصمیم گیران 
ایجاد کرده که احتمال برگشــت به برجام وجود داشته 
باشد و به دنبال آن بهبود شرایط اقتصادی را شاهد باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی عامل دیگی که به کاهش 
نرخ ارز دامن زده را صحبت هایی درباره حذف ارز 42۰۰ 
تومانی از بودجه ســال آینده اعالم کرد و افزود: با حذف 
ارز مرجع دیگر تفاوت قیمت چندانی بین ارز مرجع، ارز 
نیمایی و آزاد نخواهیم داشت و این موضوع باعث می شود 
صادرکنندگان تمایل بیشتری برای بازگرداندن ارز خود از 
طریق مجاری قانونی داشته باشند تا بخواهند آن را در بازار 
آزاد عرضه کنند. حیات نیا معتقد است، افزایش عرضه ارز 
عاملی است که می تواند به کاهش قیمت آن در بازار دامن 
بزند.وی تاکید کرد: البته شرایط جهانی و بازارهای موازی 
نیز بر روند کاهشی قیمت طال و ارز بی تاثیر نیست.این 

کارشناس مسائل اقتصادی پیش بینی کرد، روند کاهشی 
قیمت ارز و طال تا اوایل اسفند ادامه داشته باشد و یادآور 
شد: در اسفندماه به روال هر سال به دلیل افزایش تقاضا 
برای ارز و حتی گاهی طال ممکن است دوباره شاهد باال 

رفتن قیمت ها باشیم.
حیات نیا خاطرنشان کرد: وضعیت قیمت دالر و طال بعد از 
اسفند ماه به عوامل مختلفی از سیاست های بانک مرکزی 
گرفته تا تعیین تکلیف بودجه سال ۱4۰۰ و همچنین 
سیاست های دولت جدید آمریکا در برابر ایران بستگی 
دارد و از همین رو نمی توان از هم اکنون پیش بینی دقیقی 
برای آن داشت. وی سپس درباره اینکه قیمت کنونی دالر 
و سکه با توجه به ریزشــی که داشتیم چقدر به واقعیت 
نزدیک شده، اظهار کرد: به نظر می رسد حباب سکه در 
حال تخلیه شدن است و قیمت آن به رقم واقعی نزدیک 
می شــود، درباره دالر نیز با توجه به شاخص های کالن 

اقتصادی به نظر می رسد قیمت های فعلی منطقی باشد.

خریداران طال منتظر بمانند تا قیمت ها تثبیت شود

سردرگمی  خریداران  طال
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

در چند روز گذشته خبرها حاکی از افزایش قیمت تن 
ماهی در بازار بود که جزئیات این موضوع را از مسئوالن 
مربوطه جویا شــدیم.تن ماهی در کشور ما طرفداران 
بسیار زیادی دارد و افراد زیادی هستند که این محصول 
را در ســبد غذایی خود قرار داده و از آن در وعده های 
روزانه غذایی خود استفاده می کنند.حال خبری مبنی 
بر افزایش قیمت تن ماهی در بازار در برخی رسانه های 
خبری منتشــر و در این خصوص عنوان شــد که این 
محصول با قیمت 4۰ تا 45 هزار تومان در فروشگاه ها 

در حال عرضه است.
این موضوع باعث شد تا از ســطح بازار دیداری داشته 
باشیم و از بازاریان و کســبه آخرین قیمت تن ماهی 
را که به مشتریان عرضه می شــود، جویا شویم.یکی 
از فروشندگان فروشــگاه های زنجیره ای در این رابطه 
گفت: چند وقتی است که قیمت تن ماهی با توجه به نوع 
تولید و نحوه بسته بندی آن افزایش یافته و در کنار این 
موضوع نوع گوشت ماهی که در این رابطه تهیه می شود 

نیز قیمت این محصول را افزایش داده است.
این عرضه کننده بازار ادامه داد: در حال حاضر برخی 
از تن ماهی ها به دلیل اینکه با فاکتور قدیم خریداری 
شده اند، در حال حاضر به همان قیمت سابق از 2۱ هزار 
تومان تا 25 هزار تومان به دست مشتریان می رسند.وی 
افزود: به تازگی با توجه به خرید این محصول با قیمت 
جدید، تن ماهی های تازه خریداری شــده را با قیمت 
مصوب و با اعمال ســود مجاز به مشتریان خود عرضه 
می کنیم که نرخ فروش آن قیمتی حدود 2۹ تا ۳۰ هزار 

تومان است.
این فروشــنده در واکنش به عرضه تن ماهی با قیمت 
4۰ هزار تومان گفت: اینکه قیمت تن ماهی به 4۰ هزار 
تومان افزایش یابد موضوع عجیبی نیست، اما در حال 
حاضر محصولی با چنین قیمتی برای عرضه به دست 

ما نرسیده است. یکی دیگر از فروشندگان فروشگاه های 
عرضه محصوالت خوراکی و غیر خوراکی در واکنش به 
عرضه تن ماهی 4۰ هزار تومانی در بازار گفت: احتمال 
افزایش این محصول بســیار زیاد است، چرا که وجود 
واسطه ها و دپوی این محصول باعث افزایش قیمت تن 
ماهی خواهد شد، در همین رابطه نیز برخی ها از آب گل 
آلود ماهی گرفته و اقدام به گرانفروشی می کنند.یکی 
دیگر از فروشنده های اقالم پروتئینی بازار در این باره 
گفت: قیمت تن ماهی در ماه های گذشته روند صعودی 
داشته و رسیدن قیمت این محصول به 4۰ هزار تومان 

موضوع عجیبی نیست.
محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکــداران مواد غذایی 
تهران در خصوص عرضه تــن ماهی با قیمت 4۰ هزار 
تومان در بازار، گفت: در چند ماه اخیر اغلب محصوالت 
با افزایش قیمت مواجه شده اند و قیمت تن ماهی نیز با 
توجه به نوع گوشــت به کار رفته و مواد مورد نیاز برای 
تهیه آن نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.وی افزود: 
در حال حاضر بهترین نوع تن ماهی با قیمت ۳۰ هزار 
تومان در بازار در حال عرضه است و عرضه این محصول 
با نرخ 4۰ هزار تومان را رد می کنم و انتشار این موضوع 
یک شیطنت رسانه ای و مجازی است که باعث ایجاد 
التهاب در بازار می شود. آقاطاهر در پاسخ به اینکه قیمت 
تن ماهی برای فروش در بازار بر چه اساسی نرخ گذاری 
می شود؟ تصریح کرد: انجمن تولید کنندگان براساس 
هزینه ها قیمت این محصول را محاسبه می کنند.ناصر 
مدیحی طامه رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران نیز 
در واکنش به شایعه گرانفروشی در بحث عرضه تن ماهی 
گفت: تا کنون پرونده ای در این رابطه به دست واحد های 
ما نرسیده و به محض دریافت گزارش تخلف گرانفروشی 
به همراه گشت های مشترک تعزیرات به موضوع ورود 

کرده و تشکیل پرونده خواهیم داد.

اخبار مربوط به کالهبرداری و هتک حیثیت به 
وسیله سایت های همسریابی در حال افزایش 
اســت و به همین دلیل پلیس فتــا اعالم کرد 
هیچ وب ســایت یا کانال رسانه های اجتماعی 
همســریابی یا صیغه یابی مجوز قانونی ندارد. 
پلیس همواره در رابطه با سایت های همسریابی که این روزها مشتریان 
بسیاری دارد هشدار داده و کالهبرداری های میلیاردی که در این سایت 
ها و اپلیکیشن ها اتفاق می افتد نشان می دهد هنوز بسیاری از متقاضیان 
ازدواج به شگرد کالهبرداران در این سایت ها پی نبرده اند. سودای ازدواج 
و طی کردن یک شبه راه صد ساله توانسته افراد شیاد و کالهبردار را در این 

سایت ها به سرمایه های کالن برساند.
اغلب کالهبرداری های مالی صورت گرفته در ســایت های همسریابی 
سوءاستفاده از عواطف و احساسات و دادن وعده های دروغین بوده است. 
این افراد با استفاده از اشتیاق شرکت کنندگان در این سایت ها برای پیدا 
کردن فردی مناسب برای زندگی، سواستفاده کرده و مبالغ کالن بسیاری 
را با شگردهای محصر بفرد خودشان کالهبرداری می کنند. رییس پلیس 
فتای استان اصفهان در مهرماه از شناسایی ۱4۸ کانال و صفحه مجازی 
همسریابی و صیغه یابی در فضای مجازی و برخورد با گردانندگان آن ها خبر 
داده بود. اوگفته بود که پنج مورد از این کانال ها مربوط به استان اصفهان و 

بقیه مربوط به سایر استان های ایران بوده است. اما در همین رابطه معاون 
اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه سایت های همسریابی و صیغه یابی 
بستری برای کالهبرداری های یک میلیارد تومانی شده، گفت: تا کنون، 
هیچ گونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایت ها و کانال ها صادر نشده 
است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: بر 
اساس تجزیه و تحلیل پرونده ها و شکوائیه های قضائی به پلیس فتا، همه 
روزه شاهد دریافت پرونده های متعدد کالهبرداری های مالی بالغ بر یک 
میلیارد تومان و یا سایر تهدیدات در حوزه مراجعه به سایت های همسر 
یابی و صیغه یابی که عمدتا در پیام رسان های غیر بومی فعالیت می کنند، 

از شهروندان هستیم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی با بیان اینکه در بند »ث« ماده یک آئین 
نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره، در راستای ماده 4۳ قانون 

برنامه پنجم با موضوع »دریافت خدمات مشاوره ای« صرفا مبحث ازدواج و 
تحکیم خانواده به صورت حضوری و غیر حضوری مورد تصریح قرار گرفته، 
بیان داشت: تا کنون هیچ گونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایت ها 
و کانال ها از سوی مراجع ذی صالح در »وزارت ورزش و جوانان« به عنوان 

متولی قانونی این موضوع صادر نشده است.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: با توجه به فعالیت غیرقانونی 
سایت های همسر یابی و صیغه یابی در فضای مجازی که در اکثر مواقع 
باعث تحمیل خســارت های مالی، کالهبرداری و اخــاذی از مراجعه 
کنندگان می شود، موضوع به صورت دائمی در رصد کارشناسان پلیس 
فتا قرار دارد و در صورت مشــاهده موارد مجرمانه و سایت های مشابه 
مراتب به منظور اقدام قضائی برابر قوانین و مقررات در دستور کار این 

پلیس قرار می گیرد.
وی با اعالم اینکه اغلب کالهبرداری های مالی صورت گرفته از متقاضیان 
بیش تر سوءاستفاده از عواطف و احساســات مراجعه کنندگان و دادن 
وعده های دروغین است و عالوه بر کالهبرداری های مالی احتمال بروز 
صدمات روحی و روانی در فریب خوردگان و مال باختگان وجود دارد از 
تمامی هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی در خواست کرد به 
هیچ عنوان فریب اینگونه تبلیغات را نخورند. سرهنگ پاشایی به شهروندان 
توصیه کرد: هشدار های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطالع از 
هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رســان های موبایلی 
 www.cyberpolice.ir موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس

بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

پلیس: هیچ سایتی برای صیغه و همسریابی مجوز ندارد

اخاذی  بنگاه های همسریابی
تشکیل پرونده های متعدد كالهبرداری های میلیاردی همسریابی ها                                                                                                          زنان زودباور در تله های اخاذی 

احراز هویت پاشنه آشیل فضای مجازی
جواد مختار رضایی، کارشناس ارشد فضای مجازی پلیس فتا

به دلیل رشد چشمگیر استفاده از فضای مجازی جرایم شکل گرفته در این فضا نیز بسیار متنوع است. در یک سال اخیر به دلیل بروز بحران کرونا مراجعه به سایت های اینترنتی افزایش بسیاری داشته و بسیاری از فعالیت ها بر بستر اینترنت 
شکل گرفته و انجام می شود. اما با افزایش مراجهه طبیعی است که جرایم بسیاری نیز در این فضا شکل بگیرد که عمده این جرایم به دلیل عدم احراز هویت کاربران است. عدم احراز هویت کاربران یکی از مهم ترین چالش های فضای مجازی 
است. بنابراین عدم مشخص بودن هویت افراد در فضای مجازی و گرایش بیش از پیش مردم به استفاده از این فضا باعث شده تا در سال های اخیر میزان جرائم رایانه ای در کشور رشد چشمگیری داشته باشند. عدم مشخص بودن هویت 
افراد در فضای مجازی و گرایش بیش از پیش مردم به استفاده از این فضا باعث شده تا در سال های اخیر میزان جرائم رایانه ای در کشور رشد چشمگیری داشته باشند. سایت های همسریابی و اپلیکیشن هایی در این رابطه هم در مدت اخیر 
به یکی از پرمراجعه ترین سایت ها در اینترنت تبدیل شده اند و انتخاب همراه برای زندگی در تلگرام و اینستاگرام و دیگر سایت ها موجب بروز جرایم بسیاری شده است. افراد متخلف با سواستفاده از زودباوری متقاضیان بخصوص خانم ها از 
آنها کالهبرداری های کالنی کرده و به دلیل نداشتن هویت نهادی هم قادر به رسیدگی به شکایات نیست.  به هر ترتیب هر فرد در فضای حقیقی هویت منحصر به خود را دارد. هر شخصی در بدو تولد شناسنامه می گیرد و هویت ویژه خود را 
به دست می آورد، در حالی که هیچ فردی با ورود به فضای مجازی شناسنامه دار نمی شود. در حال حاضر فضای مجازی بسترهای بسیار متعددی را برای فعالیت های روزمره افراد فراهم می کند اما متاسفانه کارکردها و ویژگی های اصلی 
فضای مجازی آنطور که باید هنوز در کشور مورد توجه قرار نگرفته است. امیدوارم که قوانین مختلف موجود در حوزه جرائم رایانه ای و مصوبه های شورای عالی فضای مجازی توجه کافی و کاملی را به کارکردهای فضای مجازی در ایران 
داشته باشند. اگر کاربران فضای مجازی از هویت فعاالن و ارائه دهندگان خدمت در این فضا مطلع باشند، با اطمینانی هر چه بیشتر نسبت به بهره گیری از این فضا اقدام می کنند. فعاالن فضای مجازی باید با اهتمام به ساز و کار های فناورانه 

هویت اصلی و معتبر خود را به کاربران اینترنت اعالم کنند. اگر هویت بخشی و هویت سنجی موضوعی ناپسند و به دردنخور بود، هیچ کشوری برای مردم خود شناسنامه صادر نمی کرد. 
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نائب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو گفت: 
قیمت خودرو روزانه کاهش می یابد و پراید به کمتر 
از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. نعمت اهلل کاشانی 
نسب نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در 
خصوص آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: تا چند 
وقت پیش قیمت خودرو روند افزایشــی داشت و به 
صورت لحظه ای شــاهد افزایش قیمت ها بودیم اما 
در حال حاضر شاهد کاهش قیمت ها آن هم روزانه و 
لحظه ای هستیم و ثبات بسیار خوبی در بازار خودرو 

حاکم است.
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر 
اینکه قیمت خودرو بستگی به نوسانات نرخ ارز دارد 
و با افزایش یا کاهش ارز، قیمت این کاال افزایشی یا 
کاهشی می شود، بیان کرد:در روزهای اخیر که قیمت 
دالر کاهش یافته است قیمت خودرو هم روند کاهشی 
دارد و پیش بینی می شود این کاهش قیمت همچنان 

ادامه داشته باشد. کاشانی نســب با اشاره به تحویل 
خودرو توسط خودروســازان به مردم و اثرات مثبت 
و منفی آن بر بازار خودرو، ادامــه داد: در حال حاضر 
خودروسازان خودروهایی که پیش فروش کرده اند را 
تحویل می دهند و این عرضه باعث ایجاد تعادل بین 
عرضه و تقاضا شده است. تولید خودروسازان افزایش 
یافته است و این افزایش تولید تاثیر بسیار زیادی روی 
بازار دارد و ممکن است حتی عرضه بیشتر از تقاضا 
شود. او با بیان اینکه هیچ شکایتی در خصوص عدم 
تحویل خودرو نداریم، بیان کرد: اکنون بازار جذابیتی 
برای سرمایه گذاران ندارد، اگر مشتری وجود دارد به 
دلیل ثبات قیمتی است و تنها مصرف کننده واقعی در 
بازار وجود دارد. این طور که پیش می رود،قیمت ها 
در بازار رو به کاهش است و افزایش قیمتی نخواهیم 
داشت،در حال حاضر 2۰۶ تیپ 2 در بازار ۱۸۱ میلیون 

تومان و پراید ۹۰ میلیون تومان معامله می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران از اســتقبال کم از بازگشایی 
تاالرها خبــر داد و گفت: در بودجه ســال ۱4۰۰ اتاق 
اصناف، بخش درآمدها 2۸ درصــد و بخش هزینه ها 
۳۰ درصد افزایش داشته اســت. در ششمین اجالس 
هیات نمایندگان دور هفتم اتــاق اصناف ایران بودجه 
سال ۱4۰۰ به تصویب رسید.سعید ممبینی، رئیس اتاق 
اصناف ایران در این نشست با بیان اینکه اقتصاد ایران که 
پیش از کرونا به دلیل تحریم ها در شرایط کامال متفاوتی 
بود با شیوع کرونا نیز بیشتر تاثیر پذیرفت و بیشترین 
آسیب نیز بر اصناف به عنوان آخرین حلقه در زنجیره 
تامین وارد شــد، تصریح کرد: برخی از صنوف از اوایل 
اسفند سال گذشته تعطیل شدند و برخی دیگر نیز تا 
چند روز قبل همچنان تعطیل بودند. با تمهیداتی که 
صورت پذیرفت، اخیرا در بسیاری از نقاط کشور تاالرها 
توانستند کار خود را آغاز کنند؛ هر چند هنوز در شرایط 
عادی قرار نگرفته اند؛ چراکه به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی، محدودیت هایی دارند و از سوی دیگر به دلیل 
افزایش قیمت ها اســتقبال چندانی از خدمات تاالرها 

هم نمی شود.
وی درباره دفاتر خدمات سالمت نیز اظهار کرد: برخی از 
توافقاتی که در گذشته انجام شده، امروز مشکل ساز شده 
و باید در فرایند قانونی رفع شوند؛ اما بر اساس بررسی های 
انجام شده از سوی معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران، 
واحدهای صنفی اختیار دارند که از دفاتر خدمات سالمت 
استفاده یا خود اظهاری کنند. در این باره قول مساعدت 

وزارت بهداشت را نیز گرفته ایم.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص اصالح قانون نظام 
صنفی نیز اظهار کــرد: در اصالحیه قانون نظام صنفی 
تاکید نمایندگان اجالس بر رفع اشکال محدودیت دو 
دوره متوالی برای عضویــت در هیات مدیره اتحادیه ها 
تاکید شده است. این قانون در سال ۱۳۹2 اعالم شده 
اســت و ما از اوایل دوره هفتم اتاق اصناف ایران، اعالم 
موضع کردیــم. همچنین در مجلس گذشــته، موفق 
شــدیم طرح پیشــنهادی نمایندگان با 5۰ امضا را با 
همکاری فراکســیون اصناف بگیریم که این طرح به 
فراکسیون اقتصادی مجلس رسید و تا آخرین روزهایی 
که مجلس گذشته فعال بود این طرح پیش رفت اما به 
دلیل انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان، ناگزیر این 

فرایند دوباره طی شد.
ممبینی همچنین بر پیگیری جدی اتاق اصناف ایران در 

خصوص تبصره ۷ ماده ۷2 قانون نظام صنفی درباره سهم 
یک سومی اصناف از درآمدهای حاصله از جرائم صنفی 
نیز تاکید کرد و افزود: به دلیل کمبود بودجه اتاق های 
اصناف با پیگیری های انجام شده از سوی هیات رئیسه 
اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۷ ماده ۷2 در دستور 
کار فراکسیون اصناف مجلس قرار گرفته و جلساتی هم 
با سازمان مدیریت و وزارت صمت برگزار شده است تا 
منابع مالی جذب شود. در دوره هفتم اتاق اصناف ایران 
نیز توانسته ایم مبالغی به اتاق ها بپردازیم و امیدواریم در 

آینده شرایط بهتری در این باره ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه با وجود 
مزایایی که فروشگاه های زنجیره ای برای مصرف کننده 
دارند اما مشکالتی نیز در حوزه فعالیت کسب و کارهای 
سنتی ایجاد شــده اســت، تصریح کرد: از سوی دیگر 
مشکالتی از حیث اعالم تخفیف ها، فرایند قیمت گذاری 
کاال و تامین و توزیع کاال پیش آمده اســت. به موجب 
قانون، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای یکی 
از اتحادیه های زیر مجموعه اتاق اصناف ایران اســت و 
این اتاق عالوه بر این که وظیفه دارد بر فعالیت اعضای 
این اتحادیه نظارت کند باید نحوه ارائه خدماتشان را نیز 
ساماندهی کند؛ بنابراین تالش خواهد شد تا واحدهای 
صنفی نیز طوری ساماندهی شوند که همان خدمات را 

بلکه بهتر از فروشگاه های زنجیره ای ارائه دهند.
در ادامه محمود بنانژاد، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایران نیز با اشاره به اینکه بررســی بودجه سال ۱4۰۰ 
و تراز مالی ســال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ اتــاق اصناف ایران با 
رای نمایندگان اتاق اصناف ایران در ششمین اجالس 
هفتمین دوره هیات نمایندگان اتــاق اصناف ایران با 
اکثریت آرا به تصویب رسید، گفت: بودجه سال ۱4۰۰ 
بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ که موجود است 
نوشــته شــده و آن به ۱2 ماهه تعمیم داده شده نه بر 
اساس پیش بینی. بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش درآمدها 
2۸ درصد افزایش و در بخش هزینه ها در مجموع ۳۰ 
درصد افزایش داشته اســت. وی در خصوص بررسی 
تراز مالی ســال ۱۳۹۷ اتاق اصناف ایران نیز گفت: تراز 
مالی سال ۱۳۹۷ اتاق اصناف ایران با معرفی حسابرس 
رسمی از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بررسی شد 
و گزارش های آن آماده و ارائه شده است و با تغییراتی که 
در سیستم حسابرسی و مالی اتاق اصناف ایران ایجاد شد 

تراز مالی سال ۱۳۹۷ اتاق اصناف ایران تایید شد. 

بودجه 1۴۰۰ اصناف چقدر است؟

استقبال کم از بازگشایی تاالرها

قیمت پراید به کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان رسید

ماجرای تن ماهی های ۴۰ هزار تومانی چیست؟
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 کسب و کار

اعالم اسامی كانديداهای سيزدهمين جشنواره وب 
و موبايل ايران

 جلسه دو روزه شورای داوری سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در 
۲۸ و ۲۹ دی ۹۹ به صورت آنالین برگزار شد و با مشخص شدن کاندیداهای 

سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران به کار خود پایان داد.
به گزارش کسب و کار نیوز، در مرحله اول داوری از یکسو به پیشنهاد داوران 
عمومی ۱۵۹ اثر از داوری خارج شدند و از سوی دیگر ۵۹۳ اثر به دلیل دارا 
نبودن حد نصاب )۲۵ درصد رأی مثبت( حذف شدند. در مرحله دوم داوری 
که توسط شورای داوری سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران صورت 
گرفت نیز گروه های بازی های آنالین ایرانی )تحت وب(، بازی های ورزشی و 
وبگاه های شخصی به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب از گردونه رقابت حذف 
شدند. افزون بر این در بخش اپلیکیشن ها نیز دسته انقالب اسالمی به دلیل 

کافی نبودن تعداد آثار از رای گیری حذف شد و به مرحله سوم راه نیافت.
از میان ۱۲ اثر برتر هر گروه هر ۵ اثر توسط اعضای شورای داوری انتخاب 
شد و به مرحله سوم داوری راه یافت. پنل مرحله سوم داوری از سوم بهمن 
۹۹ در دســترس کاربران قرار خواهد گرفت و تمام داوران مرحله اول می 

توانند بین این ۵ اثر یک اثر را به عنوان بهترین اثر انتخاب کنند.
همچنین قابل ذکر است که در نهایت در نخستین روز اسفند در هر گروه 

یک برنده به عنوان بهترین سایت یا بهترین اپلکیشن معرفی خواهد شد.

فعاليت 2000 كسب و كار اينترنتی در كشور
عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی گفت: حدود ۱0 سال است که 
کسب و کارهای اینترنتی در کشور به طور رسمی فعالیت دارند و حدود ۲ 

هزار کسب و کار اینترنتی دارای مجوز در کشور فعالیت دارند.
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی 
در برنامه سعادت آباد رادیو تهران درباره فعالیت کسب و کارهای اینترنتی 
در کشــور، گفت: افرادی که می خواهند از فروش آف الین به آنالین وارد 
شــوند ابتدا باید محصوالت خود را برای فروش در پاســاژهای اینترنتی 
بگذارند و اگــر از فروش خود راضی بودند می تواننــد این کار را به صورت 

مستقل انجام دهند.
وی ادامه داد: حدود ۱0 سال است که کسب و کارهای اینترنتی در کشور 
به طور رسمی فعالیت دارند. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در 
حال حاضر 4 ساله است و حدود ۲ هزار کسب و کار اینترنتی دارای مجوز 

در کشور فعالیت دارند.
عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی با این توضیح که 
صرفا "ای نماد " برای کسب و کارهای اینترنتی کافی نیست، افزود: مردم 
باید از کســب و کارهایی خرید کنند که در کنار نماد اعتماد الکترونیکی، 

جواز کسب هم باید داشته باشند.
آلفت نسب ابراز داشت: اگر مشــکلی برای خریداران پیش آید می توانند 
به صورت آنالین به ســایت اتحادیه مراجعه کرده و مشکل خود را اعالم 
کنند. تخلف کسب و کارهای مجوز دار و عضو اتحادیه حتما توسط اتحادیه 
پیگیری می شود.عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی 
درباره وضعیت کســب و کارهای اینترنتی در ایام کرونایی، گفت: بعد از 
کرونا در برخی از کسب و کارها مثل سوپرمارکت ها، حوزه محتوا )برگزاری 

کالس های آموزشی(، بازی و سرگرمی رشد بسیار خوبی داشتیم.
وی متذکر شد: در ابتدای شیوع کرونا تاکســی های اینترنتی کمی دچار 
مشکل شدند. همین طور در حوزه گردشگری هم دچار رکود شدیم، اما در 
کل تصور ما بر این است که کسب و کارهای آف الین هم باید به این سمت 

حرکت کرده و خدمات آنالین ارائه دهند.
 الفت نسب در پاســخ به اینکه »چرا برخی فروشگاه های اینترنتی حتی با 
عرضه تخفیف دار باز هم اجناس خود را گرانتر می فروشند؟«، بیان داشت: 
در خرید اینترنتی به راحتی می توان فروشــگاه های مختلف را مشاهده و 

اجناس آنها را با هم مقایسه کرد.
عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی اضافه کرد: ذات 
فروشگاه اینترنتی در کشور ما با تخفیف همراه است. با تمام تبلیغاتی که 
برای فروشگاه های آنالین انجام می شود، همچنان ۹۸ درصد مردم ترجیح 

می دهند به صورت حضوری خرید کنند.
وی افزود: برای موارد گرانفروشی بر اساس فصل هشتم  قانون نظام صنفی 
مردم می توانند با مراجعه به سایت اتحادیه www.ecunion.ir به صورت 
آنالین شکایت خود را اعالم کنند. حداقل ۵ روز زمان نیاز است تا کسب و 

کار به ما پاسخ دهد تا ما این تخلفات را پیگیری کنیم.
الفت نســب با ذکر اینکه هر 60 روز یکبار وب سایت ها توسط بازرسان ما 
مورد نظارت قرار می گیرند، گفت: در کنار گزارش بازرسان، اگر مردم موارد 
مشکوک را به ما اطالع دهند بررسی میدانی هم صورت خواهد گرفت،اما 
در برخی موارد مردم شکایت دارند چرا سایت ها نمی توانند محصوالت را به 

موقع و با قیمت یکسان تحول دهند.

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعالم کرد
ارائه خدمات به دانش بنيان ها گسترش يافت

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعالم کرد ارائه خدمات به شرکتهای دانش 
بنیان گسترش یافت تا نیازهای کشور را رفع کنند.

برخی خدمات عرضه شده به شرکت های دانش بنیان در راستای رفع نیازهای فناورانه 
آنها است.این چند خدمت ویژه با تمرکز بر ارائه پاسخ های فناورانه به نیازهای صنایع 
و تولیدکنندگان بزرگ، از طریق تشویق شرکت های فناور و دانش بنیان به تالش در 
این عرصه، عرضه می شود.در این راستا، مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان با 
جمع آوری نیازهای فناورانه دستگاه ها، ارگان ها، شرکت ها، صنایع و مجموعه های 
تولیدی و اجرایی این نیازها را در قالب یک لیست مشخص و منسجم به شرکت های 

فناور و دانش بنیان عرضه می کند.
شرکت های دانش بنیان، با مراجعه به این لیست می توانند با تولید این مواد و تجهیزات 
و ارائه خدمات دانش بنیان در راستای رفع نیازهای کشور گام بردارند.در نهایت نیز 
شرکت های توانمند دانش بنیان که توانسته اند رضایت دستگاه کارفرما را جلب کنند، 
برای عقد قرارداد ارائه محصول یا خدمت دانش بنیان مورد حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، قرار می گیرد.
در حال حاضر فهرستی، بالغ بر چهارصد نیاز فناورانه مختلف در سامانه اینترنتی 
وابسته به مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان قرار گرفته است. عالوه بر این 
فهرست، این مرکز هر ســاله ده ها فراخوان برای رفع نیازهای فناورانه و شرکت در 
چالش های رفع فناوری منتشــر می کند.همچنین تعدادی کارگزار تحت عنوان 
کارگزاران رفع فناوری، به صورت رسمی با این مرکز همکاری می کنند. محور اصلی 
این کارگزاران، ایجاد اتصال و ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و مجموعه های 

بزرگ صنعتی و اجرایی است.
این ارتباط می تواند به رفع نیازهای فناورانه، منتهی شود. در حال حاضر حداقل ۱۵ 

کارگزار فعال در این عرصه مشغول به خدمت رسانی هستند.
آدرس و راه های ارتباطی با کارگزاران هر استان به تفکیک در سایت مرکز شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان موجود است و شــرکت های دانش بنیان می توانند با این 

کارگزاران ارتباط بگیرند.

اخبار

ستاري:زيستبومشركتهايخالقونوآورگستردهترميشود
معاونعلميوفناوريرييسجمهوري،توسعهاقتصاددانشبنيانبرپايهتوانمندينيرويانسانيجوان،تحصيلكردهوخالقرايكيازمهمتريناولويتهايمعاونتعلميوفناوريودولت

دوازدهمعنوانكردوازتحققاقتصاددانشبنيانبرپايهتوانمنديانسانيبارونديپرشتابدر4سالآيندهخبرداد.

فشــار تورم به خانوارها و به 
ویژه قشر کارگر در حالی رو 
افزایش اســت که با گرانی 
۳00 درصدی اقالم خوراکی 
»گل بود به سبزه نیز آراسته 
شد!« زمانی که رئیس دولت بر مسند ریاست جمهوری 
بیان می دارد که هیچ کسی متوجه حذف ارز دولتی از 
کاالهای اساسی نشده؛ گویی زخم دل کارگران و اقشار 
ضعیف جامعه را تازه می کند. براساس اعالم مرکز آمار، 
نرخ تورم سالیانه دی ماه ۹۹ به ۳۲.۲ درصد رسید که 
نسبت به ماه گذشــته ۱.۷ درصد افزایش یافته است. 
تورم کاالهای خوراکی در بازه بهمن ماه سال گذشته 
)که محاسبات رسمی سبد معیشت خانوار انجام شد( تا 
انتهای آذر ماه، ۲۹۳ درصد بوده است؛ یعنی در یک بازه 
زمانی ده ماهه، همه اقالم خوراکی تقریباً ۳00 درصد 
افزایش قیمت داشته اند و سه برابر گران شده اند؛ مدت 
هاست که دیگر هزینه سبد خوراکی ها و آشامیدنی های 
خانوار به تنهایی از دستمزد حداقلی کارگران باال زده 
اســت و با مزد ۲ میلیون و 6۱۱ هزار تومانی که بیش 
از ۷0 درصد طبقه ی کارگر ماهانه دریافت می کنند، 
حتی نیازهای خوراکی خانواده ها تامین نمی شــود.

مرکز آمار همچون ماه های گذشــته نرخ تورم هر ماه 
را در ابتدای ماه جدید منتشر کرد. منظور از نرخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل اســت. نرخ تورم نقطه ای دی ماه 
۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.4 واحد درصد افزایش 
یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۲ واحد درصدی به 
۵۹.۹ درصد و گروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
با افزایش ۱.۲ واحد درصدی به ۳۹.۹ درصد رســیده 
است.این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری 4۵.۵ درصد است که نسبت به ماه 
قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش داشــته است. هم چنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی 4۹.۸ درصد بوده که 
نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط 
به گروه »شــیر، پنیر و تخم مرغ« )تخــم مرغ، پنیر 
پاستوریزه(، گروه »روغن ها و چربی ها« )روغن نباتی 
جامد، کره پاســتوریزه، روغن مایع( و گروه » میوه و 

خشکبار« )موز، انار( اســت. در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات«، گروه »مبلمان و لوازم خانگی« 
)انواع شوینده، بخاری گازی(، گروه »تفریح و فرهنگ« 
)گل طبیعــی، لوازم تحریــر(،» پوشــاک و کفش« 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

همچنین گروه های »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« 
)مرغ ماشینی( و »گروه ســبزیجات« )گوجه فرنگی، 
فلفل دلمه، کاهو( نســبت به ماه قبل کاهش قیمت 
داشته اســت.دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در دی 
ماه ۱۳۹۹ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۲۹.۸ 
 درصد برای دهــک اول تا ۳۹.۳ درصــد برای دهک

 دهم است.

چه گروهی گرانی را نفهمیدند؟
حدود ۱4 میلیون نفر در کشور، کارگر شاغِل بیمه شده 

و رســمی هســتند؛ حدود ۳ میلیون و ۵00 هزار نفر، 
بازنشســته کارگری و مستمری بگیر ســازمان تامین 
اجتماعــی داریــم. 40 درصد صنعت کشــاورزی ما را 
کارگران روزمزِد بدون زمین می گرداننــد؛ این افراد با 
احتســاب خانواده هایشــان، 60 درصد جمعیت فعلی 
کشور را تشــکیل می دهند. احتماالً آنهایی که گرانی را 
نفهمیدند، این 60 درصد جمعیت نیستند بلکه اطرافیان 
آقای رئیس جمهور هستند یعنی دولتی ها و کارمندان 
رده باالی دولت که در سال جاری، حقوق شان بین 60 
تا ۱40 درصد افزایش یافته اســت. تورم خوراکی ها از 
بهمن سال قبل تا آذر سال جاری، ۲۹۳ درصد بوده است؛ 
کارگری که دســتمزدش فقط ۲6 درصد یا ۳0 درصد 
زیاد شده، چطور می تواند تورم ۲۹۳ درصدی را نفهمد؟

»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، راه رهایی از 
تله گرانی و فقر را بررسی می کند. 

میناسادات حسینی 
وزارت نیــرو با کنــار هم 
چیدن پازل های مختلف 
ازجمله خاموشــی معابر و 
یا حتی خاموشی خانه ها 
ســعی می کند با مقصر جلــوه دادن ماینرها گناه 
ســوءمدیریت خود برای تولید بــرق را به گردن 

استخراج کنندگان رمزارز بیندازد.
به گزارش کســب و کار، فعاالن اســتخراج رمزارز 
که تنها ۵ روز دیگر بــرای پرداخت حقوق گمرکی 
دســتگاه های خود فرصت دارند، در این وانفسای 
فشار وزارت نیرو به اذهان عمومی برای مقصر جلوه 
دادن این فعاالن به بیان مواضع خود در این مورد 
پرداختند و خواستار حمایت مجلس و دولت از این 

صنعت شدند.
در همین راستا نشســت خبری کمیسیون رمزارز 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای با موضوع استخراج 
رمزارزهــا در حالی برگزار شــد کــه رئیس این 
کمیســیون از وزارت نیرو گالیه داشــت که در دو 
سال گذشته کشــور را از دو میلیارد دالر سرمایه 
رمزارزی محروم کرده اســت؛ طالی دیجیتالی که 
می توانست در میانه تحریم به ارزآوری کشور کمک 

شایانی کند.

سرمایه گذاری جدید در صنعت رمزارز 
صفر شد

عباس آشتیانی ادامه داد: این مرکز به وزارت نیرو 
اعالم کرده بود که امســال 6۲ هزار مگاوات پیک 
خواهیم داشت و وزارت نیرو باید برای این موضوع 
برنامه ریزی می کرد؛ ولی این کار را نکرد و گناه آن 
را به غلط به گردن ماینرها می اندازد. در کل جهان، 

ظرفیت برق برای اســتخراج رمزارزها ۱۲ هزار و 
600 مگاوات اســت و اگر به همــان ۳00 مگاوات 
نگاه کنیم، متوجه می شویم سهم ایران از استخراج 
رمز ارز ۲.4 دهم درصد است.وی افزود: اگر به آمار 
استخراج غیرقانونی نیز استناد کنیم، بازهم سهم 
ایران به ۵ درصد می رسد و اعداد باالتر از آن موج 
سواری روی اخبار است. آشــتیانی بیان کرد: ۳6 
درصد برق کشور صرف صنایع، ۳۱ درصد مصرف 
خانگی، ۱4 درصد کشاورزی و ۲ درصد برای معابر 
صرف می شود. زمانی که می گوییم ۳00 مگاوات 
ظرفیت استخراج رمزارزها است، نسبت به پیک ما 
0.۷ درصد و در بهترین حالت ۱.۵ درصد است آیا 

این عدد عامل خاموشی های اخیر است؟

باید به سمت صنایع جدید حرکت کنیم
دبیرکل نظام صنفی رایانه ای کشور در این نشست 
ادامه داد: ایــن روزها بحث خاموشــی های برق و 
کمبود انرژی مطرح است که برخی از رسانه های 
ملی و خبرگزاری ها آن را به استخراج رمزارز ربط 

می دادند. در حالی که در هر برنامه ۵ ســاله کشور 
پیش بینی ظرفیت جدید برای انرژی وجود دارد و 

گسترش آن از الزامات کشور است.
برات قنبری یادآور شــد: در زمانی کــه در تهران 
خاموشی داشتیم، کمبود انرژی دو برابر انرژی مورد 
نیاز برای اســتخراج رمزارزها بود که این نشان می 
دهد، مشکل از اســتخراج رمزارزها نبوده و بیشتر 

مسایل مربوط به مدیریت انرژی است.
وی افزود:  ســازمان نظام صنفی کشور از ماه های 
گذشته تالش کرده تا هماهنگی الزم را با مسوولین 
داشته باشد و با وزارت نیرو به توافق برسد اما از آنجا 
که وزارت نیرو با این صنعت جدید مخالف اســت، 

نتوانستیم به توافق خاصی دراین باره برسیم.

مصوبه هیات وزیران صنعت رمزارز را به 
نابودی کشاند

بنیانگذار ســازمان نصر نیز در ادامه گفت:  پدیده 
رمزارز بیش از ۱0سال اســت که در جهان مطرح 
شــده  اما مخالفت های علنی وزارت نیرو تا جایی 

پیش رفت که از مســاجد به عنــوان مکانی برای 
استخراج رمزارز یاد کردند؛ اما این پرسش همچنان 
مطرح اســت که با صدا و حرارتی که این دستگاه 
دارد، چطور امکان اســتفاده از دســتگاه ها وجود 

داشت؟
امیرحســین ســعید نایینی افزود: البتــه جامعه 
متخصصان و متعهد کشور ســکوت نکردند و وارد 
کارزار شدند که این به عقب نشــینی وزارت نیرو 
منجر شد اما آنها از سوی هیات دولت مصوبه ای را 
اعالم کردند که یکبار دیگر این صنعت را به سمت 
نابودی کشاند.وی با بیان اینکه اگر ارز دیجیتال را 
در کشور تولید نکنیم، باید آن را از خارج خریداری 
کنیم،  تاکید کرد: چرا وقتی خودمان می توانیم آن را 
در کشور تولید کنیم، باید معادل آن را به کشورهای 

خارجی بپردازیم و آن را وارد کنیم.
نائینی افزود: استخراج رمزارزها برای حل مشکالت 
ایرانیان به وجود آمده و ارزآوری می کند و می توان 
تحریم ها را دور زد؛ اما دولت و مسئوالن اقبالی به آن 

نشان نمی دهند.

با   افزايش   قيمت   300   درصدی   خوراكی ها  ،   دستمزد   حداقلی   كارگران   كفاف   زندگی    را   نمی دهد

خیز  دوباره  تورم
نرخ   تورم   ساليانه   دی   ماه  32  درصد   شد

رئيس كميسيون رمزارز سازمان نظام صنفی رايانه ای كشور:

وزارت نیرو کشور را از دو میلیارد دالر سرمایه رمزارزی محروم کرد

پله فرار از تورم و فقر
سید مرتضی افقه، اقتصاددان 

شاخص های اقتصادی از مدت ها پیش روند صعودی تورم را گوشزد کرده بودند. در شرایطی که فقر گسترده تر شود، سهم کاالهای خوراکی نسبت به کل هزینه های زندگی باال می رود و این یک اصل اقتصادی است. 
سه برابر شدن تورم خوراکی ها طی ده ماهه اخیر نشان دهنده این است که تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده اند. خود فقر هم دسته بندی دارد و بسته به فاصله افراد فقیر تا خط فقر میزان آن متفاوت است. به 
عنوان مثال اگر خط فقر را ۳ میلیون تومان در نظر بگیریم، کسی که دو میلیون و ۹00 هزار تومان دریافتی دارد زیر خط فقر است و آن کسی که یک میلیون می گیرد هم زیر خط فقر است ولی میزان فقر آنها متفاوت است. این در 

حالی است که خیلی از افراد در فقر مطلق به سر می برند. 
آمارهای اعالمی بیان می دارد که عالوه بر اینکه مردم بیشتری به زیر خط فقر سقوط کرده اند، بر شدت فقر فقرا نیز افزوده شده و این یک زنگ خطر برای کشور است چون گستردگی فقر جامعه را برای تنش های سیاسی و اجتماعی 
آماده می کند. کسانی که هنوز اصرار می کنند تحریم ها ادامه پیدا کند، آنهایی که اصرار می کنند تصویب اف ای تی اف )FATF( اهمیتی ندارد یا آنهایی که می گفتند تحریم ها ورق پاره هستند در حال حاضر باید جوابگوی شدت 
یافتن فقر در پی تحریم ها باشند. اگرچه جواب این افراد این است که این تقصیر تحریم ها نیست و سوءتدبیرهای آقای روحانی است ولی نباید این مساله را وارد دعواهای سیاسی کنند زیرا در دوره هشت ساله ریاست جمهوری 
احمدی نژاد با بهترین درآمد نفتی هم شرایط بهتر از االن نبود. یعنی ما همیشه سوءتدبیر داشتیم. در کنار آن سوءتدبیر تحریم ها وضعیت را به اینجا کشانده است. این دایه های عزیزتر از مادر بیهوده آدرس غلط ندهند. مشکل 
اصلی در حال حاضر تحریم ها و تداوم آن است و بعد از آن هم مشکل انتقال وجوه ناشی از فروش نفت حتی اگر تحریم ها هم برطرف شود. بنابراین آنهایی که اصرار به ادامه تحریم ها دارند و در رفع تحریم ها مساعدت نمی کنند یا 
نسبت به رفع آن و تصویب )FATF( بی اعتنایی می کنند باید پاسخگوی انبوه افرادی که به زیر خط فقر سقوط کرده اند، باشند. در حال حاضر مجلس در نظر دارد یارانه را به دو قسمت تقسیم کند. به ۵۸ میلیون نفر کمی بیشتر 
و به بقیه کمتر اختصاص دهد. خود این رقم نشان می دهد که ۵۸ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و بنابراین اینها رقم هایی هستند که به شدت شرایط سیاسی و اجتماعی کشور را شکننده می کنند. سیاستمدارانی که دارند با 

مسائل اقتصادی بازی سیاسی می کنند باید این آمارها را به عنوان یک هشدار جدی بگیرند. 
این رقم و اعداد نشان می دهد که فاصله آنهایی که مدت هاست زیر خط فقر هستند با خط فقر دارد بیشتر می شود یعنی بر شدت فقر افزوده می شود و این یک هشدار است. االن مشکالت به خاطر تداوم تحریم هاست که حاال با 
آمدن »بایدن« امید است تحریم ها برداشته شوند اما در داخل سیاسیون برای آنکه دولت فعلی را تحت فشار قرار دهند مانع بازگشت به برجام و رفع تحریم ها خواهند شد؛ شاید به این امید که این گشایش تا دوره خودشان طول 

بکشد که گشایش ها در دوره خودشان و به اسم خودشان تمام شود اما حتی اگر در دوره آنها انجام شود سابقه جناح اصولگرا نشان می دهد که این جناح کفایت الزم را برای مدیریت اقتصادی کشور ندارد. 
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