
اینســتاگرام با راه اندازی قابلیت اشتراک پولی، 
برای تولیدکنندگان محتوا راه های بیشتری برای 

درآمدزایی در این پلتفرم فراهم می کند.
به گزارش ایســنا، این قابلیت کــه در ماه نوامبر 
در اپ استور شناسایی شــده بود، اکنون رسما 
با گــروه کوچکــی از تولیدکننــدگان محتوای 
آمریکایی آزمایش می شــود که مــی توانند به 
هوادارانشان دسترسی پولی به محتوای انحصاری 
در اینستاگرام عرضه کنند. مشترکان بج ویژه ای 
دریافت می کنند که کمک می کند آنها در بخش 
نظرات و صندوق دریافت پیــام تولیدکنندگان 

محتوا از کاربران دیگر متمایز شوند.
در ابتــدا و در مرحله آزمایشــی آلفــا، تنها ۱۰ 
تولیدکننده محتوای آمریکایــی به این قابلیت 
دسترسی خواهند شد تا اینســتاگرام بازخورد 
عالقمندان و تولیدکنندگان محتوا را درباره این 

قابلیت دریافت کند.
تولیدکنندگان محتوا از طریق قابلیت اشــتراک 
پولی می توانند قیمت خود را برای دسترســی 
به محتوای انحصاری تعیین کنند. هشت قیمت 

مختلف از ۹۹ سنت تا ۹۹.۹۹ دالر در ماه وجود 
دارد و هزینه اشتراک به این بستگی دارد که یک 
تولیده محتوا تا چه حد محتوای خود را ارزشمند 
می داند. اکثر تولیدکنندگان محتوا پیش از این 
که بخواهند قیمت باالتری تعیین کنند، احتماال 
پایین ترین قیمت مانند ۹۹ ســنت، ۲.۹۹ دالر، 
۴.۹۹ دالر و حتــی ۹.۹۹ دالر را تعیین خواهند 

کرد.
کاربران بمحض این که مشترک یک تولیدکننده 
محتوا شوند، به محتوای اشتراکی قدیمی مانند 
استوریهای ذخیره شــده در قسمت های الیت 
دسترسی خواهند داشت. همچنین از الیوهای 
انحصاری با خبر می شوند که در آنها می توانند 
تعامل بیشــتری با تولیدکنندگان محتوا داشته 
باشند زیرا شمار مخاطبان طبیعتا کمتر خواهد 

بود.
استوریهای اشتراکی با حلقه بنفشی مشخص می 
شــوند و تولیدکنندگان محتوا در آنها می توانند 
مطالبی مانند محتوای پشت صحنه را به اشتراک 
بگذارند. بجهای مشترک هم بنفش خواهد بود تا 

این طرفداران در بخش اظهارنظرهای محتوای 
عمومی متمایز بوده و در پیامهای درخواســتی 
که به فولدرهای این باکس ارسال می کنند، قابل 

تشخیص شوند.
اگرچه گزارشهایی منتشر شــده که اینستاگرام 
در حــال طراحی فنــاوری بــرای جلوگیری از 
گرفتن اســکرین شــات از محتوای انحصاری 
تولیدکنندگان محتواســت اما اینســتاگرام به 
تِک کرانچ اعالم کرد چنین فنــاوری در مرحله 
آزمایشــی اولیه وجود ندارد. با این حال اشتراک 
گذاری محتوای پولی نقض شرایط سرویس بوده 
و تولیدکنندگان محتوا تشویق شده اند افرادی که 
از محتوای آنها اسکرین شات می گیرند یا آنها را 

ضبط می کنند را گزارش دهند.
بر اســاس گزارش تِک کرانچ، برای عالقمندان 
خریــد اشــتراک تولیدکننــدگان محتــوای 
محبوبشــان از طریق خریدهای درون برنامه ای 
در سیســتمهای عامل iOS و اندروید انجام می 
شود و اینستاگرام از درآمد تولیدکنندگان محتوا 

سهمی برنمی دارد.

مدیر عامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری بخش 
تعاون از آمادگی این صندوق برای آسان سازی ضمانت 
اعتبارات خرد تعاونی ها و تامین ضمانت وام های خرد 

اشتغالزا خبر داد.
به گزارش ایســنا، با توجه به آنکه یکی از اصلی ترین 
موانع اعطای تســهیالت اعتباری بــرای تعاونی ها، 
نداشتن وثایق کافی مورد نظر بانکها، موسسات مالی 
و اعتباری و باال بودن ریسک سرمایه گذاری برای این 
بنگاه هاست، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به 
منظور توسعه بخش تعاون و رفع موانع آن، از طریق 
اعتبارسنجی متقاضیان، صدور انواع ضمانت نامه  را در 

دستور کار خود قرار داده است.
در ماده پنج اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
بخش تعاون، تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، 
تعهدات، مطالبات و معامالت شــرکتهای تعاونی و 
تضمین اصل و ســود تســهیالت اعطایی بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری به اشخاص حقوقی بخش 

تعاون پیش بینی شده است.
مهدی حســین نژاد - مدیرعامل صنــدوق ضمانت 
سرمایه گذاری بخش تعاون، از آمادگی این صندوق 

برای اجرایی  کردن دستور رئیس جمهور درباره ضمانت 
آسان اعتبارات خرد تعاونی خبر می دهد.

او می گوید: افراد روستایی و دهک های پایین جامعه در 
این طرح می توانند به صورت متقابل ضامن هم شوند و 
به راحتی اعتبارات در نظر گرفته شده از طرف دولت را 
جذب کنند. آنطور که حسین نژاد می گوید: این صندوق 
برای تامین ضمانت وام های خرد اشتغالزا به صورت 
زنجیره، خوشه و اعضای تعاونی  با تاکید بر اعتبارسنجی 

نوین اجتماعی و با ضمانت زنجیره ای آمادگی دارد.
وی می افزاید: صندوق می تواند بخشی از منابع خود 
را برای تســهیل در جذب اعتبارات اشتغالزایی خرد 
به منظور توزیع عادالنه ثروت و عدالت گســتری به 
افراد دهک پایین جامعه اختصاص دهد. حسین نژاد 
همچنین از تدوین برنامه تامین مالی جمعی خبر داده و 
می گوید: صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، 
عالوه بر تامین ضمانت های الزم برای شــرکت های 
تعاونی در دولت سیزدهم، برای تامین مالی جمعی 
و رتبه بندی تعاونی ها برنامه هایی در دست اقدام دارد.

به گفته کارشناســان تعاون، یکی از طرح های موثر 
صندوق، طرح نوین تامین مالی خرد تضمین شده است 

که می تواند انقالب بزرگی در بخش تعاون در زمینه 
جذب سرمایه های خرد مردمی ایجاد کند.

به موجب این طرح، شــرکت های تعاونی که دارای 
سودآوری الزم باشند، رتبه بندی شده و مورد پذیرش 
صندوق قــرار می گیرند و با تضمین صنــدوق و در 
چارچوب مقررات آن، سرمایه های خرد مردم در جهت 

اجرای پروژه های اقتصادی به کار گرفته می شود.
رضا محمودی - کارشناس حوزه تعاون، در گفت وگو 
با ایسنا معتقد است: از طریق طرح تامین مالی خرد 
تعاونی با پشــتوانه صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعاون، پروژه های نیمه تمام دولتی می تواند به مردم 
واگذار شود. به گفته وی، طرح تامین مالی خرد برای 
تامین منابع مورد نیاز پروژه های عمرانی و صنعتی به 

جای استفاده از تسهیالت بانکی است.
محمودی می گوید: در کشور ما تامین منابع در گردش 
معموال از طریق بانک ها صورت می پذیرد، در صورتی  

که بانک در ریسک سرمایه گذاری وارد نمی شود.
این کارشــناس تعاون معتقد اســت: با اجرای این 
طرح، انقالب بزرگی در بخش تعاون در زمینه جذب 

سرمایه های خرد مردمی ایجاد می شود.

نتایج یک بررسی نشان داد میلیاردرهای جهان با نرخ 
کم سابقه ای در تاریخ بشری به ثروتشان اضافه کردند.

به گزارش ایســنا، یافته های گزارش "نابرابری می 
کشد" سازمان خیریه "آکسفورد اینترنشنال" نشان 
داد ۲۷۵۵ میلیاردر جهان شاهد افزایش مجموع ثروت 
خود به میزان پنج تریلیون دالر از ماه مارس ســال 
۲۰۲۱ بودند که این رقم باالتر از مجموع ســهم بازار 
شرکتهای اپل و آمازون اســت. ثروت میلیاردرهای 
جهان از مارس سال ۲۰۲۱ از ۸.۶ تریلیون دالر به ۱۳.۸ 

تریلیون دالر افزایش یافت.
در گزارش آکسفام آمده اســت: ثروت میلیاردرها از 

زمان آغاز پاندمی رشد بیشتری در مقایسه با ۱۴ سال 
گذشته داشته است. این رشــد تحت تاثیر مداخله 
دولتی در سراسر جهان روی داده که به رشد اقتصادها 
تحرک بخشیده و قیمت سهامها را افزایش داده است.

رشــد ثروت در این مدت کوتاه به اندازه ای زیاد بوده 
که در نقطه اوج خود از اوج عصر طالیی ایاالت متحده 
در اواخر قرن نوزدهم پیشــی گرفته است. در واقع از 
سال ۱۹۹۵ یک درصد ثروتمند جهان شاهد رشد ۱۹ 

برابری ثروتشان نسبت به ۵۰ درصد پایینی بوده اند.
طبق گزارش آکسفام، تنها در سال میالدی گذشته 
۱۰ ثروتمند بزرگ جهان بیش از ۴۰۰ میلیارد دالر 

به ثروتشان افزودند که در راس آنها ایالن ماسک، مدیر 
عامل شرکتهای تسال و اسپیس ایکس با رشد ۱۲۱ 
میلیارد دالری ثروتش قرار داشت. در دو سال نخست 
پاندمی، ۱۰ ثروتمند برجسته جهان مجموع ثروتشان 
را دو برابر کرده و از ۷۰۰ میلیارد به ۱.۵ تریلیون دالر 
رساند یعنی در هر ثانیه ۱۵ هزار دالر به ثروتشان افزوده 
شد. گابریل بوچر، مدیر اجرایی آکسفام اظهار کرد: اگر 
این ۱۰ مرد ۹۹.۹۹۹ درصد ثروتشان را همین فردا از 
دست دهند، همچنان از ۹۹ درصد دیگر مردم جهان 
پولدارتر خواهند بود. این افراد اکنون شش برابر ثروت 

بیشتری از ۳.۱ میلیارد مردم فقیر دارند.

بدهی شــرکت نفتی دولتــی PDVSA ونزوئال 
ســال میالدی گذشــته ۱.۲ درصد معادل حدود 
۴۰۰ میلیون دالر افزایش یافت و به ۳۴.۹ میلیارد 

دالر رسید.
به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه ای که در روزنامه 
دولتی "کورئو دل اورینوکو" منتشر شد، حدود سه 
چهارم از بدهی شــرکت PDVSA تا پایان سال 
۲۰۲۱ مربوط به وامهایی بود که توسط این شرکت 
مادر گرفته شــده بود و عمدتا اوراق قرضه بودند. 
باقی این بدهی مربوط بــه اوراق قرضه و وامهایی 
بود که توسط شرکتهای تابعه و جوینت ونچرهای 

شرکت PDVSA دریافت شده بودند.

شرکت PDVSA پس از این که هدف تحریمهای 
تجاری و مالی آمریــکا قرار گرفــت، پرداخت به 
دارندگان اوراق قرضه و بسیاری از طلبکاران دیگر 

را متوقف کرد.
هیات مدیره شرکت سیتگو پترولیوم که بزرگترین 
زیرمجموعه خارجی شــرکت PDVSA است و 
در کنترل مخالفان دولت قرار دارد، ســال گذشته 
شرکت "جی پی مورگان چیس اند کو" را استخدام 
کرد تا مذاکــرات پرداخت بدهی بــا طلبکاران را 

پیگیری کند.
ونزوئال در سال ۲۰۲۱ موفق شد سقوط آزاد تولید 
نفت خود که با اعالم تحریمهای آمریکا در ســال 

۲۰۱۹ و قطع دسترسی شــرکت PDVSA به 
آمریکا به عنوان بازار صادراتی اصلی این شــرکت 

آغاز شد را متوقف کند.
ونزوئال هفته جاری به اوپــک اعالم کرد تولیدش 
در دســامبر به ۸۷۱ هزار بشــکه در روز افزایش 
پیدا کــرده و میانگین تولید نفت این کشــور در 
سال ۲۰۲۱ را به ۶۳۶ هزار بشــکه در روز رسانده 
 اســت که ۱۲ درصد باالتر از تولید ســال ۲۰۲۰ 

بوده است.
بر اســاس گزارش رویتــرز، فعالیت شــرکتهای 
خدماتی کوچک و همچنیــن واردات میعانات از 

ایران به بهبود تولید نفت ونزوئال کمک کرد.

در آذر ماه امسال، بیشترین ســهم شکایات مردمی از 
تخلفات صنفی در بخش کاال به نان، میوه و سبزیجات، 
گوشــت مرغ و دربخــش خدمات بــه تعمیرگاه های 
خودروهــای ســبک، حمــل و نقل درون شــهری و 

رستوران های غذاخوری اختصاص داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات جدید منتشر شده از 
سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
در آذرماه امســال، بیش از ۱۴ هزار گزارش و شکایت 
مردمی مربوط به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق 
تلفن ۱۲۴ ستادهای خبری مستقر در استانها دریافت و 
بررسی شده است. از مجموع شکایات رسیدگی شده،  
۴۶۱۹ مورد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، ۶۲۱۶ 
فقره منجر به احراز نشــدن تخلف و ۴۰۵۸ فقره تحت 

بررسی کارشناسی از سوی است.
همچنین از مجموع شکایات دریافتی به صورت تلفنی، 
حضوری، کتبی و پورتال سازمان حمایت، تعداد ۸۷۹۷ 

فقره از طریق تماس با سامانه ۱۲۴، تعداد ۲۲۳۳ فقره 
حضوری و  تعــداد ۳۸۶۳ فقره شــکایت ها به صورت 
مکتوب بوده اســت. در این میان در آذر ماه امسال، ۱۲ 
هزار و ۶۷۰ مورد از کل شکایات در بخش کاال و ۲۲۲۳ 
مورد در بخش خدمات بوده است. بیشترین سهم شکایات 
در بخش کاال به نان، میوه و ســبزیجات، گوشت مرغ و 
دربخش خدمات به تعمیرگاه های خودروهای ســبک 
و حمل و نقل درون شهری و رستوران های غذاخوری 
اختصاص داشته است. در مورد نوع شکایت و تخلفات 
بازار نیز آمارها نشان می دهد، گرانفروشی، کم فروشی، 
تقلب و عدم درج قیمت مهمترین تخلف صورت گرفته از 

سوی واحدها بوده است.

چگونه شکایت کنیم؟
مردم می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های تابعه 

شــکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن )۱۲۴(، 
www. پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی

cppo.ir، سایت )ir.۱۲۴( و اپلیکیشن آپ شکایت خود 
را مطرح کنند. طبق قانون نظام صنفی گران فروشــی، 
کم فروشــی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم 
اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری،  عدم 
درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین 

تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از 
جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز  شود و معادل 
آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده )۴۴( این قانون 
به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق 
اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار  گیرد 
تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها 

نسبت به دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

وام های خرد اشتغالزا ضمانت می شوندراه اندازی آزمایشی سرویس اشتراک پولی در اینستاگرام

میلیاردرهای جهان ۵ تریلیون دالر ثروتمندتر شدند

مردم بیشتر از کدام صنوف شکایت می کنند؟بدهی شرکت نفتی دولتی ونزوئال به ۳۵ میلیارد دالر رسید
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معاون بانکی وزیر اقتصاد:

اعتبارسنجی جایگزین 
ضامن می شود

سازمان خصوصی سازی 
آگهی عرضه »فارس« 

را پس گرفت

میزان افزایش حقوق 
کارمندان در سال آینده
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سرمقاله

شوک قیمتی 
با قطعی برق

قطعــی بــرق به یکــی از 
مشکالت اساسی و پیچیده 
صنایع و تولید تبدیل شده 
اســت. اینکه تاوان مصرف 
خانوار را تولید و صنعت باید به جان بخرد موجب 
کاهش تولید و اشــتغالزایی در بخش صنایع می 
شود. تولید و صنعت سهم مهمی در اشتغالزایی و 
کاهش نرخ بیکاری بر عهده دارد. این در حالی است 

که زور مسووالن...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

متن کامل  د ر صفحه۳

2

۳

سایه برجام  
بر بازارها

اجاره بهای نجومی 
واحدهای تجاری

گزارش بانک مرکزی از تحوالت اقتصاد کالن در آذرماه نشان داد

رشد 25 درصدی نقدینگی
صفحه2

صفحه۳

زنگ  خطر کاهش  تولید  
با  کمبود  انرژی

قطعی   برق   صنایع   تا   پایان   سال ،  بستگی   به   مصرف   خانوار   دارد

روز چهارشنبه  بار دیگر اخبار مذاکرات هسته ای در 
بازار دالر برجسته بود. وزیر امور خارجه آمریکا درباره 
برجام گفته بود که ایران در مذاکرات به دنبال گرفتن 
تضمین از آمریکاست ولی در نظام ما،  نمی توان چنین 
ضمانت سخت و سریعی ارائه کرد. همین امر عاملی 
برای برجسته کردن جو  خرید دالر شد.   در کنار اخبار 
برجامی  اظهارات عبدالناصر همتی هم در بازار ارز 
مورد توجه معامله گران قرار گرفت.   رییس پیشین 
بانک مرکزی عنوان کرد که اضافه برداشت بانک ها از 
بانک مرکزی در ماه های اخیر شــدت گرفته است.  
به گفته همتی، در اثر فشار دولت به منابع بانک ها، 
در حدود ۱۵۰ هــزار میلیارد تومان بــه پایه پولی 
 افزوده شده است. معامله گران ارزی با اشاره به این 

صحبت ها و برجسته کردن...

آمارها و گزارش های میدانی از بــازار رهن و اجاره 
واحدهای تجاری در پایتخت نشان می دهد هزینه 
بسیار کالنی بابت این واحدها پرداخت می شود. فایل 
های اجاره واحدهای تجاری در تهران بخصوص در 
مناطق باالی شهر شامل اجاره ماهانه تا ۱۰۰ میلیون 
تومان نیز می شود. این ارقام نشان می دهد نه نظارتی 
در بازار رهن و اجاره واحدهای تجاری وجود دارد و 
نه هزینه اجاره همسو با نرخ تورم رشد داشته است. 
ارقام دلبخواهی و خودسرانه این واحدهای تجاری 
موجب شده تا راه اندازی کسب و کار در پایتخت نیز 
با مشکالت فراوانی همراه شود.  بررسی نسبت قیمت 
واحدهای تجاری به اجاره این واحدها نشان می دهد 
این نسبت اکنون در باالترین حد ممکن قرار دارد و 

این یعنی قیمت واحدهای...

موافقتنامه همکاری 
۲۰ساله ایران 
و روسیه به زودی 
نهایی می شود

رئیس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون بانکی وزیر اقتصاد:
اعتبارسنجیجایگزینضامنمیشود

معاون امــور بانکــی، بیمه و شــرکت های 
دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
از جایگزینی نظام اعتبارســنجی با مطالبه 
ضامن برای اعطای وام بانکــی به کارمندان 
 و شــرکت های بــزرگ بخــش خصوصــی 

خبر داد.
بــه گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایی، ســید عباس حســینی در حاشــیه 
جلســه با مدیران عامل بانک هــا در وزارت 
 اقتصــاد اظهــار داشــت: پیــرو جلســه 
مدیران عامل بانک هــا و تیم اقتصادی دولت 
با رئیس جمهــور و و تأکیدهای ایشــان بر 
ضرورت آســان ســازی پرداخت تسهیالت 
بانکی به مــردم، امروز جلســه ای با مدیران 
عامــل بانک هــای دولتــی و بانک هایی که 
 دولت در آن ها دارای ســهام است، تشکیل

 شد.
در این جلسه، محورهای مختلف دستورات 
رئیــس جمهور در حضــور مدیــران عامل 
بانک هــا مطــرح و با اســتقبال همــکاران 
بانکی مواجه شــد و آن ها خــود را متعهد به 
 اجرای خواســته های رئیــس جمهور اعالم 

کردند.
معاون امــور بانکــی، بیمه و شــرکت های 
دولتــی وزارت اقتصاد اظهار داشــت: اولین 
موضوعی که در ادامه جلســه مطرح شــد، 
مربوط به بحث پرداخت تسهیالت به کارکنان 
دولــت، نهادهــای عمومی و شــرکت های 
بــزرگ خصوصی بود کــه کارکنــان آن ها 
 وام های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیــون تومان دریافت 

می کنند.
وی اعــالم کــرد: بر اســاس جمــع بندی 
صــورت گرفتــه در جلســه مقرر شــد، از 
ابتدای بهمن ماه، شــاهد پرداخــت وام به 
کارمندان، بر اســاس اعتبارســنجی شبکه 
 بانکــی و نیــز تعهــدات ذی حســابی ها 

باشیم.
حسینی ادامه داد: تأکید ما در وزارت اقتصاد 
از بدو شــروع بــه کار دولت ســیزدهم، این 
 بود که هر اقدام، ســامانه، فکــر و ایده ای را
 کــه بــه تســهیل در فرآینــد ارتبــاط و 
اســتفاده مــردم از خدمــات نظــام بانکی 
 کمــک کنــد، ســرلوحه کار خــود قــرار 

بدهیم.
وی تصریح کرد: از جمله مهم ترین دغدغه ها 
و مشــکالت مــردم در ارتبــاط با شــبکه 
بانکی، مطالبــه تضامین دشــوار و پرتعداد 
از ســوی بانک ها برای پرداخت تســهیالت 
 بود که آن ها را با مشــکالت بسیاری مواجه 

می ساخت.
حســینی افزود: بنابراین با توجه به دســتور 
رئیس جمهور در دیــدار با مدیــران عامل 
 بانک هــا و تأکیــدات وزیر اقتصــاد در این

 ارتباط، فرآینــد پرداخت وام بــه مردم، در 
اولیــن مرحلــه، بــرای کارکنــان دولت، 
نهادهــای عمومــی، شــرکت های بــزرگ 
خصوصی و حتی سایر شــرکت ها، بر اساس 
جدولی کــه در ایــن ارتباط با مشــارکت 
 خود بانک ها تهیه شــده، به اجرا گذاشــته 

خواهد شد.
معاون امــور بانکــی، بیمه و شــرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق 
نشــان می دهــد اراده وزارت اقتصــاد برای 
 تســهیل در پرداخــت وام به مردم، بســیار 

جدی است.
وی از جملــه بحث هــای دیگــر در حــال 
پیگیــری در وزارت اقتصــاد را تقویــت 
 بانک هــای قرض الحســنه عنــوان کــرد 
و گفــت: بخــش زیــادی از خدمــات ارائه 
شــده از ســوی ایــن بانک هــا، به اقشــار 
 پاییــن جامعه و مــردم نیازمنــد متقاضی 
دریافــت وام هــای ُخــرد تعلــق می گیرد 
کــه در ایــن ارتباط هــدف ما، این اســت 
که ســقف وام هــای پرداختــی را افزایش 
 و هــم اینکــه نرخ هــای کارمــزد وام را 

کاهش دهیم.
حســینی تأکید کــرد: همه تــالش ما در 
 حال حاضــر این اســت کــه در بخش های 
مختلِف مرتبط بــا ارائه خدمــات به مردم، 
اگر می شــود با ایجاد برخــی هماهنگی ها، 
 بر اســاس همین قوانین و مقررات موجود، 
کارهــا را آســان تر کنیــم، حتمــاً ایــن 
کار انجــام شــود و امیــدوارم تــا پیش از 
 پایــان ســال شــاهد چنیــن اتفاق هایی

 باشیم

خبر

روز چهارشــنبه  بار دیگر 
اخبار مذاکرات هسته ای در 
بازار دالر برجسته بود. وزیر 
امور خارجــه آمریکا درباره 
برجام گفته بود که ایران در 
مذاکرات به دنبال گرفتن تضمین از آمریکاست ولی 
در نظام ما،  نمی توان چنین ضمانت سخت و سریعی 
ارائه کرد. همین امر عاملی برای برجسته کردن جو  

خرید دالر شد.  
به گزارش اقتصاد نیوز ، در کنار اخبار برجامی  اظهارات 
عبدالناصر همتی هم در بــازار ارز مورد توجه معامله 
گران قرار گرفت.   رییس پیشین بانک مرکزی عنوان 
کرد که اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی در 
ماه های اخیر شدت گرفته است. به گفته همتی، در 
اثر فشار دولت به منابع بانک ها، در حدود ۱۵۰ هزار 

میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. 
 معاملــه گــران ارزی بــا اشــاره بــه ایــن 
صحبــت هــا و برجســته کــردن نگرانــی های 
 تورمــی خــود تا حــدی جــو خریــد را در بــازار 

شکل دادند. 
معامله گران بازار دالر معتقدند کــه در صورتی که 
جو خرید در بازار ادامه پیدا کنــد، احتمال دارد که 

در روز جاری، اســکناس آمریکایی به باالی محدوده 
۲۸ هــزار و ۲۰۰ تومانــی برود. اگر قیمــت دالر به 
باالی محدوده یاد شــده نرود، می تــوان گفت که 
 افزایش قیمــت این ارز در روز چهارشــنبه هیجانی

 بوده اســت.اما معامله گران قیمت دالر ،  بازار ارز روز 
پنج شنبه  پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ را چگونه پیش 

بینی کرده اند؟  

پیش بینی قیمت دالر از مسیر قیمت درهم
قیمت درهم در معامالت پشــت خطی  دیشــب بر 
روی ۷ هزار و ۵۴۰ تومان قرار گرفت که نســبت به 
قیمت معامالت نقدی روز  چهارشنبه ۵۰ تومان  افت 

کرده بود.
 قیمت طالیی درهم نیز  شب گذشته بر روی ۷هزار و 
۵۰۰ تومان قرار گرفت. بنابراین پیش بینی قیمت دالر 

از مسیر قیمت درهم نزولی است.

پیش بینی قیمت دالر از مسیر بازار فردایی
 قیمــت دالر فردایــی در معامالت پشــت خطی 
دیشــب بر روی ۲۷ هزارو ۹۲۰ تومان قرار گرفت 
که  نسبت به قیمت دالر در معامالت پشت خطی 
 ســه شــنبه شــب ۱۵۰ تومان   افزایش را نشان

 می دهد. در معامالت پشت خطی  سه شنبه شب 
قیمت دالر فردایی بــر روی ۲۷ هزار و ۷۷۰ تومان 
قراد داشــت. بنابراین  معامله گران قیمت دالر در 
بازار ارز روز پنج شنبه پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ را  

صعودی پیش بینی کرده اند

پیش بینی قیمت دالر از کانال هرات
در معامالت پشــت خطی دالر هرات شب گذشته 
قیمت دالر   ۲۷ هزار و ۲۴۰ تومان اعالم شد که نسبت 

به قیمت سه شنبه شب ۱۵۰ تومان  رشد  کرده بود.  
سه شنبه شــب در معامالت پشــت خطی قیمت 
دالر  بر روی ۲۷ هــزار و ۹۰ تومان قرار داشــت. 
بدین ترتیب در بازار هرات معامله گران به استقبال   
افزایش قیمت دالر  رفتنــد. در واقع معامله گران 
دالر پیش بینی کردند که قیمــت دالر در بازار ارز 
 روز پنج شــنبه  پنجشــنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰  گران

 می شود.

پیامجدیدبرجامبهقیمتدالر

سایه برجام   بر بازارها

رییســی در جمع فعــاالن اقتصادی 
روسیه؛

موافقتنامههمکاری۲۰سالهایران
وروسیهبهزودینهاییمیشود

دیدار رییس جمهور کشــورمان با مقامات سیاسی 
و اقتصادی، مدیران شــرکت های بــزرگ فعال در 
حوزه نفت و انــرژی، صنایع، کشــاورزی، تجارت و 
 گردشگری روسیه از دقایقی پیش در مسکو آغاز شده
 اســت.به گزارش اقتصاد آنالین، در این نشســت 
کــه وزرای امورخارجــه، نفــت، اموراقتصــادی 
و دارایی، ســه عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی و سفیر کشــورمان در روسیه هم 
حضور دارنــد، راه های توســعه و تعمیق همکاری 
 اقتصادی بین شــرکت های ایرانی و روسی بررسی 
می شود.رییســی در جمــع فعــاالن اقتصــادی 
روســیه گفــت:   موافقتنامه جامــع همکاری های 
بیســت ســاله بیــن ایــران و روســیه می تواند 
همه جانبــه  مناســبت  جهــش  راه   نقشــه 
بین دو کشــور خواهد بــود. مقدمــات موافقتنامه 
جامع همکاری های دو کشــور فراهم شــده است 
و بــه زودی نهایــی خواهد شــد.او ادامــه داد: در 
دیــدار با رییــس جمهور روســیه هم اتفــاق نظر 
داشــتیم که ســطح کنونی مناســبات اقتصادی 
رضایتبخش نیســت و بایــد با رفع موانــع ، زمینه 
 افزایــش مبــادالت دوجانبــه به ســرعت فراهم

 شود.  باوجود رشد نســبتا خوب در میزان مبادالت 
 اقتصــادی میــان ایران و روســیه، امــا ظرفیت ها

بسیار بیشتر است.

با ارسال نامه ای؛
ســازمانخصوصیســازی
آگهیعرضه»فارس«راپس

گرفت
رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی، در نامه ای 
به رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، از انصراف 
ســازمان خصوصی ســازی از عرضــه بلــوک ۱۵ 
 درصدی ســهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

 خبر داد.حســین قربانزاده، رئیس کل ســازمان 
خصوصی سازی، در نامه ای به رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، از انصراف سازمان خصوصی سازی از 
عرضه بلوک ۱۵ درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس خبر داد.ســازمان خصوصی ســازی 
دلیل انصراف از درخواســت خود بــرای واگذاری 
 ۴۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ســهم معادل ۱۵ درصد

 از کل سهام پتروشیمی خلیج فارس را انقضای مهلت 
مقرر جهت ارسال تقاضا و بررسی اهلیت متقاضی، 
 از ســوی ســازمان خصوصی ســازی عنوان کرده

 است.

سازمان خصوصی ســازی آگهی عرضه 
»فارس« را پس گرفت

در این نامه به وصول تنها یک تقاضــا برای واگذاری 
سهام هلدینگ خلیج فارس اشاره شده که امکان وصول 
 رقابت جهت تأمین منافع دولت و بیت المال را مخدوش 
می ســازد.به گــزارش مهــر بلــوک ۱۵ درصدی 
ســهام مدیریتی شــرکت هلدینگ پتروشــیمی 
خلیــج فــارس شــامل ۴۳ میلیــارد و ۵۰ میلیون 
ســهم به ارزش کل پایه ۵۵.۷ هــزار میلیارد تومان 
بصورت ۳۰ درصد نقد و اقســاط ۴ ســاله است که 
طبق آگهی منتشره شــده اخیر از ســوی سازمان 
خصوصی ســازی هر ۶ ماه یکبار باید پرداخت شود.
این بلوک مدیریتی قرار بــود به قیمت تابلوی بورس 
 به عــالوه ۳۰ درصد اضافه ارزش یــا ترینیوم عرضه 

شود.

مردمبهزودیآثارتوافقهای
نفتیباروسیهرامیبینند

جــواد اوجــی از امضــای چندین ســند مهم با 
روس ها در حوزه توســعه میدان های نفت و گاز، 
پتروپاالیشــگاه و انتقال فناوری خبر داد و گفت: 
مردم ایران آثار توافق های نفتی با روسیه در حوزه 
انرژی را به زودی خواهند دید.به گزارش ایســنا، 
جواد اوجی در تبیین مهمترین برنامه های خود در 
روسیه با بیان اینکه به جرأت می گویم که یکی از 
پربارترین سفرها بود و بسیار بیشتر از آنچه انتظار 
داشتیم، حاصل شد، اظهار کرد: دیدارهای خوبی 
با الکســاندر نواک، معاون نخســت وزیر، نیکالی 
شــولگینوف، وزیر انرژی و شــرکت های توانمند 
روســی در حوزه نفت و گاز داشــتیم.وی با اشاره 
به اینکه در زمینه مشارکت در توسعه میدان های 
نفتی و گازی، احداث پتروپاالیشگاه، انتقال فناوری 
و تجهیزات فناورانه که به شدت موردنیاز صنعت 
نفت اســت، توافق های بســیار خوبی انجام شد و 
اســناد مهمی به امضا رســید، تصریح کرد: مردم 
ایران به زودی اثرات این توافق ها را در حوزه انرژی 

خواهند دید.
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بانک مرکزی از سال گذشــته با هدف جهت دهی 
صحیح به انتظارات تورمی و تحقــق اهداف بانک 
مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت 
به رشــد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه 

تحوالت اقتصادی کرده است.
در آذر ماه ۱۴۰۰ در ادامــه روند چندماه اخیر، نرخ 
تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه با کاهش 
همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه 
روند دو ماه اخیر و در پی کاهــش قابل توجه تورم 
ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه های اخیر به 
عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. 
بررسی تورم ماهانه به تفکیک کاال و خدمت نشان 
می دهد که بر خالف چندماه اخیر، اقالم کاالیی در 
این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص 
دادند؛ به گونه ای که کاالهای بادوام که نوســانات 
قیمت آنها همبستگی باالیی با نوسانات بازار ارز دارد، 

تورم ماهانه نسبتاً باالیی را در آذرماه ثبت کردند.
بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی 
کشــور به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵ در نیمه 
نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل با 
نفت و بدون نفت به ترتیب ۳.۳ و ۲.۴ درصد افزایش 
یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری 
در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های 
»خدمات« و »نفت« بــه ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی 
دیگر، رشــد ارزش افزوده گروه های »کشاورزی« و 
»صنایع و معادن« در شــش ماهه اول سال جاری 
نســبت به دوره مشابه ســال قبل متاثر از مواجهه 
با مشــکالتی همچون کاهش میزان بارندگی ها و 

محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای 
صنعتی و نیــز کاهش ارزش افــزوده فعالیت های 
ســاختمانی به ترتیب معادل ۲.۰- و ۱.۹- درصد 

تحقق یافته است.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشــار 
یافته از سوی گمرک ج.ا.ا، طی نه ماهه سال جاری 
ارزش صادرات گمرکی ۳۵.۱ میلیارد دالر بوده که 
نشانگر افزایش حدود ۳۹.۸ درصدی آن در مقایسه 
با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. الزم به توضیح است 
که ارزش صادرات گمرکی در نه ماهه ســال جاری 
فراتر از ارزش صــادرات در کل ســال ۱۳۹۹ بوده 
است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور 
در حدود ۳۶.۹ میلیارد دالر گزارش شده است که 
حاکی از افزایش حدوداً ۳۷ درصدی آن نســبت به 
مدت مشابه سال قبل است. تحوالت بازار رسمی ارز 
در آذرماه حاکی از آن اســت که در این ماه متوسط 
نرخ دالر حواله ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب 
معادل ۲۳۸.۹ و ۲۷۱.۴ هزار ریال بود که نســبت 
به ماه قبل از آن به ترتیــب معادل ۲.۲ و ۰.۹ درصد 
افزایش نشــان می دهد. همچنین علیرغم افزایش 
نرخ دالر در بازار غیررســمی طی نیمه نخست آذر 
ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی 

را تجربه کرد.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی ها 
حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله 
شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطالعات 
اخذ شده از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 

طی آذرماه ۱۴۰۰ نســبت به ماه قبــل ۱.۸ درصد 
افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد 
افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل 
بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذر ماه ۴.۹ درصد 
نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. الزم به ذکر 
است سیاســت گذار پولی با رصد مستمر تحوالت 
قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن بر تغییر 
سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی 

مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررســی روند تغییرات بازار بین بانکی نشان دهنده 
تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه 
است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معامالت 
بازار که در پی کاهش منابع در دســترس بانک ها 
)ناشی از شــکاف میان جریان درآمدی و هزینه ای 
دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها( از شهریورماه 
آغاز شــده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از 
داالن نرخ ســود و همچنین جلوگیری از افزایش 
بی رویه نرخ ســود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار 
باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها کرد. 
ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات 
مذکور با توجه به وثیقه محور بــودن آن از انضباط 
بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات 
پولی )از طریق افزایش خالص سایر اقالم دارایی ها و 

بدهی های بانک مرکزی در پایه پولی( است.
به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضــه بازاری انواع 
اوراق مالی اسالمی دولتی از مسیر تعدیل نرخ های 
بازدهی این اوراق، روند افزایشــی نرخ بازده اسناد 
خزانه اسالمی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت 
و پس از واگرایی نرخ های بــازده در ابتدای آذرماه، 

این نرخ ها مجدداً در پایان ماه مزبور همگرا شده و در 
هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده اند.

حجم نقدینگی در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ نسبت 
به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۴ درصد رشد یافته 
است. الزم به توضیح اســت که ۲.۵ واحد درصد از 
رشد نقدینگی در نه ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ 
مربوط به اضافه شــدن اطالعات خالصه دفترکل 
دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطالعات 
خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه 
)بواســطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح 
در بانک سپه( است و فاقد آثار پولی است. بر همین 
اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به 
آذر ماه ۱۴۰۰ به ۴۱.۴ درصد رســید که ۲.۷ واحد 
درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور 
است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش 
آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر ماه ۱۴۰۰ 
نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹ درصد و در 
دوازده ماهه منتهی بــه آذر ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷ 

درصد می بود.
رشــد پایه پولی در دوازده ماهه منتهــی به آذر ماه 
۱۴۰۰ به ۳۷.۶ درصد رسید. الزم به ذکر است پایه 
پولی در پایان آذر ماه ۱۴۰۰ نســبت به پایان سال 
۱۳۹۹، رشــدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته که در 
مقایسه با رشــد متغیر مذکور در دوره مشابه سال 
قبل )۱۵.۵ درصد( به میزان ۶.۷ واحد درصد افزایش 
یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقالم دارایی ها 
و بدهی های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی 
از بانکها به ترتیب با سهمی معادل ۱۲.۸ و ۸.۰ واحد 

درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده اند.

براساس بودجه ســال آینده، اگر فردی باالتر از ۳۷ میلیون 
تومان حقوق بگیرد، میزان افزایش حقوق منفی می شــود 
و حتی حقوق کمتــری دریافت خواهد کــرد. به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین، بنا بر الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، در 
صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در 
سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است 
با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بر اساس الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اســاتید دانشگاه نیز حداکثر 
می توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت 
کنند. دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است 
حقوق گروه های مختلف به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش 
یابد به طوری که بیشــترین دریافتی با رشد صفر درصد و 
کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد 
شد. مقامات دولتی در ماه های اخیر بر این نکته تاکید گسترده 
ای کرده اند که افزایش قدرت خرید را بیش از افزایش صرف 
حقوق پیگیری می کنند و در این مسیر خاندوزی تاکید کرد 
که بسته های خاص بیمه ای به بازنشستگان، به جای افزایش 
نقدی ارائه می شــود . میرکاظمی نیز از شیوه جدید دولت 
برای افزایش حقوق پرده برداشت و تاکید کرد که رشد نقدی 
حقوق به تنهایی سبب می شود چرخه تولید تورم در کشور 
تداوم یابد. در این فضاست که افزایش میزان حقوق به مساله 
ای اساسی تبدیل می شود چرا که میزان افزایش دستمزد نیز 
اتفاقا بر مبنای میزان رشد در نظر گرفته شده برای حقوق 

کارمندان صورت می گیرد. 

حقوق چه کسانی کم می شود؟
در همین رابطه، مهدی طغیانــی، نماینده اصفهان در 
مجلس در اظهارنظری عنوان کــرده؛ آنچه در بودجه 

۱۴۰۱ لحاظ شــده میانگین افزایش حقوق کارمندان 
دولت ۱۰ تا ۳۰ درصد برای حداقل حقوق بگیران است 

و برای حقوق های باالتر کمتر و یا حتی صفر خواهد بود.
به گفته او، سقف حقوق کارکنان دولت ۳۷ میلیون تومان 
است هرچه قدر به سقف حقوق نزدیک تر شود به میزان 
افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۰، نزدیک به صفر افزایش 
حقوق خواهند داشت. وی توضیح داده؛ اگر فردی باالتر 
از سقف تعیین شده )۳۷ میلیون تومان( حقوق بگیرد 
میزان افزایش حقوق منفی هم می شود و حتی حقوق 
کمتری دریافت خواهد کرد. طغیانی متذکر شده؛ ممکن 
است درصد افزایش حقوق و پلکان ها تغییراتی داشته 

باشد که در حال حاضر این موضوع در حد الیحه است.

خلق پول نداریم
پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود؛ در 
سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد 
شد. بر این اساس تالش بر این است که حداقل افزایش 
اعمال شده ولی حقوق های پایین ممکن است تا باالی ۳۰ 
درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش 
حقوق داشته اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، 
بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکســان 
نیست. مسعود میرکاظمی با اشــاره به این که در حال 
حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته ایم، یادآور 
شــده بود: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می شود و به 
دنبال آن حقوق ها افزایش پیدا می کنند که برای تامین 
منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش 
پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می کند به عبارتی 
۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می کنیم، 

ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می شود.

مجلس در حالی برای واردات ۶۰ هزار خودرو )۵۰ هزار دستگاه 
سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آالت سنگین(، بصورت محدود 
و از محل ارز غیرصادراتی مجوز داد که دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو امیدی به تصویب نهایی و در حقیقت اجرایی شدن آن ندارد 
و تامین منابع ارزی مورد نیاز آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش ایســنا، پس از اینکه روز )چهارشنبه(، یکی از اعضای 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از مصوبه این کمیسیون برای 
واردات خودرو بدون انتقال ارز که براساس آن به دولت اجازه داده 
می شود به منظور پوشش بخش خاص، نسبت به واردات ۵۰ هزار 
خودرو ســواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آالت سنگین با تعرفه 
ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام کنند، مهدی 
دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت وگو با ایسنا، 
با تاکید بر اینکه بعید است این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران 
برسد، اظهار کرد: این موضوع هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده 
است؛ بلکه مجلس، قانون بودجه ۱۴۰۱ را به چشم بخش درآمدی 
برای دولت دیده است که از طریق واردات بتوان برای دولت، کسب 
درآمد کرد.وی درباره اینکه به شرط تصویب، آیا ارز مورد نیاز برای 
واردات این تعداد خودرو تامین خواهد شد، تصریح کرد: نکته اصلی 
همین  جاست؛ دولت و بانک مرکزی که تا پیش از این ارز نداشته 
اســت و واردات را به صادرات خودرو و قطعات و خدمات مرتبط 
منوط کرده است، چطور یک شبه تصمیم گرفتند واردات این تعداد 
آزاد شود؟ تمام کسانی که مخالف جدید واردات خودرو بودند، اعالم 
می کردند کشور در شرایط سخت ارزی است و با کمبود منابع ارزی 
روبروست. او افزود: آیا یک شبه کشور از شرایط بحرانی و سخت 
ارزی خارج شــد؟ ما بخاطر مردم و برای آنکه از زیر تیغ استثمار 
خودروسازان خارج شوند که به آرزو برای تمام مردم تبدیل شده، از 
آزادسازی واردات استقبال می کنیم اما سوال اینجاست که چگونه 
به یکباره مشکالت حل شده اســت؟ چنانچه واردات آزاد شود، 
انحصار مطلق بازار خودرو خواهد شکست؛ تکنولوژی های جدید 

وارد می شود، در حوادثی شبیه به تصادف اخیر، احتمال اتفاقات 
اینچنینی بسیار کاهش خواهد یافت. اما بعید است که به تصویب 
هیات وزیران برسد و در صحن مجلس هم به تصویب نهایی نخواهد 
رسید.دادفر یادآور شد: از طرح و قانونی ابتدایی برای واردات خودرو 
که در سال ۱۳۹۷ به مجلس رفت و توسط شورای نگهبان برگشت 
خورد تا آخرین طرح آن که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با مخالفت مواجه شد، با اصول اصلی و کلیات واردات مخالفت وجود 
دارد. حتی اگر به فرض اینکه تصویب شود، دولت آن را اجرا نخواهد 
کرد. اگر ارز وجود ندارد، چگونه می خواهند ارز این تعداد را تامین 
کنند؟به گزارش ایسنا، طبق اعالم حجت االسالم سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی- عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱- پیشنهاد 
وی در جلسه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو جهت الحاق 
به تبصره ۶ رای آورده و براساس آن به دولت مجوز واردات محدود 
خودرو، البته از محل ارز غیرصادراتی داده شــده اســت.در متن 
پیشنهادی مصوب شده در کمیسیون تلفیق آمده است: "به دولت 
اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و 
ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع االسیر 
و قطار شهری، تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش 
راه سازی، توسعه فرهنگ حمل ونقل با اولویت مناطق محروم و 
روستایی، اصالح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقاء مدیریت عبور 
و مرور ناوگان حمل ونقل، نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت 
سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی، از محل ارز غیرصادراتی 
)خود یا دیگران( با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی 
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار 
دستگاه خودروی سواری  و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آالت سنگین 
معادن و راه آهن، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، 
تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچــال دار با تعرفه ورودی که به 
تصویب هیات وزیران می رسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند 

تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

گزارشاتبانکمرکزیازتحوالتاقتصادکالندرآذرماهنشانداد

رشد 25 درصدی نقدینگی

شیوهجدیددولتسیزدهمبرایپیشگیریازخلقپول

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده
مصوبهکمیسیونتلفیقبودجه۱۴۰۱برایوارداتخودروبدونانتقالارزاز

مشکل تامین ارز واردات خودرو یک شبه حل شد؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعالم اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.براساس اعالم اتحادیه طال و جواهر )۳۰ دی ۱۴۰۰( 

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۱۲ میلیون تومان رسید.قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی به ۱.۸۴۰ دالر )یک هزار و ۸۴۰ دالر( رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک 

میلیون و ۲۲۱ هزار تومان معامله می شود.نرخ سکه طرح جدید نسبت به آخرین معامالت دیروز حدود ۱۸۷ هزار تومان افزایش یافت.
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شوک قیمتی با قطعی برق
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

قطعی برق به یکی از مشکالت اساسی و پیچیده صنایع و تولید تبدیل شده است. اینکه تاوان مصرف خانوار را تولید و صنعت باید به جان بخرد موجب کاهش تولید و اشتغالزایی در بخش صنایع می شود. تولید و صنعت سهم مهمی در 
اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری بر عهده دارد. این در حالی است که زور مسووالن همواره به این بخش رسیده که قطعی گاز و برق در صورت افزایش مصرف خانوار به این بخش می رسد. همواره سعی می شود سهم خانوار در بخش انرژی 
ثابت بماند و اگر الزم به تامین نیاز خانوار در صورت نیاز به مصرف بیشتر، صنعت و تولید قربانی این اتفاق می شود. قطعی برق چه با برنامه باشد یا بی برنامه، تولید و صنعت را دچار مشکل می کند که بر اساس قانون دستگاه های مربوطه باید 

پاسخگو زیان آن ها باشند.
در بسیاری از موارد شاهد قطعی های گسترده برق در تابستان سال جاری به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی و گرمای بی سابقه از دستگاههای خنک کننده بودیم. همین اتفاق موجب شد بار این اضافه مصرف از بخش تولید و صنعت 
جبران شود و این به معنای کاهش تولید و ضرر و زیان بنگاه ها و تولیدی ها بود. هنوز این خسارات جبران نشده اعالم می شود قطعی برق صنایع تا پایان سال، بستگی به مصرف خانوار دارد. همچنین قطعی برق و گاز و یا به طور کلی انرژی 

در بخش صنعت خسارت قابل مالحظه ای به تولید کنندگان وارد می کند که نتیجه آن شوک قیمت ها در بازار عرضه نهایی کاال و خدمات است. 
قطع برق به معنی توقف تولید است. البته دو پیش فرض را برای قطعی برق در نظر می گیریم. پیش فرض اول قطعی برق بدون برنامه قبلی و اعالم به صنایع و پیش فرض دوم قطعی برق با برنامه و اعالم قبلی است. در پیش فرض اول اگر قطعی 
برق به صنایع غذایی اطالع داده نشده باشد اولین اتفاق فساد ماده خام اولیه و مواد غذایی در حال فرآوری در مسیر خط تولید است. توجه به سالمت محصول و مواد اولیه مهمترین اصل در صنایع غذایی است که اتفاقاتی مانند قطعی برق 

می تواند تهدید جدی برای آن باشد. دیگر اتفاق حاصل از قطعی برق بدون برنامه آسیب به ماشین آالت و تجهیزات است. قطعی ناگهانی می تواند با آسیب، آن ها را از مدار تولید خارج یا عمر مفیدشان را کاهش دهد.

براساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر 
تهران، قیمت هر کیلو سیب زمینی به بیش از ۱۲ هزار 
تومان رسیده است. این در حالیست که قیمت آن هفته 
گذشته کمتر از ۱۰ هزار تومان بود. افزایش قیمتی که 
رییس اتحادیه بارفروشان تهران علت اصلی آن را انبار 

کردن سیب زمینی و کاهش عرضه عنوان کرد.
مصطفی دارایی نژاد در پاســخ بــه چرایی افزایش 
قیمت سیب زمینی گفت: عده ای دالل و سودجو در 
استان های همدان، کرمانشاه و اردبیل که تامین کننده 
سیب زمینی  کشور هستند، سیب زمینی ها را انبار 
کرده  و عرضه آن را به یک سوم کاهش  داده اند تا قیمت 
ها را باال ببرند.وی ادامه داد: البته بارندگی های اخیر 
هم در افزایش قیمت سیب زمینی اثرگذار بوده است.

رییس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: سیب زمینی به 

اندازه کافی در انبارها وجود دارد ولی عرضه آن کاهش 
یافته است.وی در ادامه گفت: به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، اتاق اصناف و تعزیــرات و تمام ارگان های 
مربوطه هشدار دادیم که وارد کار شوند و اگر اقدامی 
در این زمینه صورت نگیرد هفته آینده سیب زمینی به 

کیلویی ۱۵ هزار تومان خواهد رسید.
دارایی نژاد تصریح کرد: سیب زمینی قوت مردم است 
و قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان اصال پذیرفته نیست. 
اگرچه این افزایش قیمت ها به جیب کشــاورز نمی 
رود و نصیب عده ای سودجو می شــود.وی در پایان 
گفت: امروز سیب زمینی در انبارهای همدان و اردبیل 
کیلویی ۱۰ هزار تومان فروخته شده است و این سیب 
زمینی ها تا به تهران برســد، کیلویی ۱۵ هزارتومان 
خواهد شد. نهادهای مربوطه باید انبارها را رصد کنند.

نتایج تحقیقی که توســط اقتصاددانان برجسته 
انجام شد، نشان داد مزایای برنامه برجسته امدادی 
طراحی شده برای کسب وکارهای کوچک در اوج 
همه گیری آمریکا، بیشتر به صاحبان مشاغل تعلق 
گرفت تا کارگران.تحقیقی توسط چند اقتصاددان 
برجســته بر روی برنامه پرداخت چک حمایتی 
۸۰۰ میلیارد دالری آمریکا انجام شــد که نتایج 
آن توســط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی منتشر 
شد. در این تحقیق از داده های پردازشگر حقوق و 
دستمزد ADP بهره برداری شد. PPP یا همان 
برنامه حمایتی پرداخت چــک، تنها در دو ماه به 
حدود ۹۳ درصد از مشاغل کوچک وام داده است. 
طبق تخمین این محققان، نتیجه نهایی این است 
که این برنامه تا ۳ میلیون شــغل با هزینه ای بین 
۱۷۰ هزار تا ۲۵۷ هزار دالر را در هر ســال شغلی 

حفظ می کند.
به عبارت دیگر، بین ۲۳ تا ۳۴ درصد از دالرهای 
برنامه حمایتی مستقیما به کارگرانی تعلق می گیرد 
که در صورت عدم حمایت شــغل خود را از دست 
می دادند. این برنامه همچنین بسیار قهقرایی بود و 
سه چهارم بودجه PPP به پنجک باالی خانوارها 
تعلق می گرفت.محققان این تحقیق اظهار کردند 
که PPP به فعال بودن موسساتی کمک کرد که در 

غیر این صورت بسته می شدند، اگرچه نمی دانند 
که آیا این تاثیر دائمی یا موقتی است.به گفته آنان 
وام های PPP به کاهش از دســت دادن اشتغال 
به دلیل تعطیلی شــرکت های کوچک تا حدود 
۸ درصد، پنج هفته پــس از دریافت وام ها کمک 
کرد.نتیجه دیگر این بود کــه وام های به اصطالح 
قرعه کشی دوم در ســال ۲۰۲۱ هیچ تاثیری بر 
اشتغال نداشت شاید به این دلیل که پس از اینکه 
بهبود اقتصادی به خوبی در جریان بود، این برنامه 

حمایتی اجرا شد و در واقع خیلی دیر بود.
محقق ارشد این تحقیق ابراز کرد که هدف اولیه 
برنامه حمایتی PPP  حفظ شــغل را بهتر بود از 
طریق گســترش »نوبتی کار کردن« یا کاهش 
ساعات کاری به جای اخراج از کار به دست آورد.
سایر کشورهای پردرآمد با ترکیبی از انگیزه های 
حفظ شغل، ازجمله کارنوبتی و یارانه دستمزد به 
معضل شغلی در دوران پاندمی پاسخ دادند. نتیجه 
کلیدی از مقایســه  بین ملــی در زمینه حمایت 
شغلی این اســت که سیســتم های پشتیبانی 
کسب وکار هدفمند در سایر کشورهای با درآمد 
باال امکان پذیر بوده و قابل اندازه گیری است زیرا 
سیستم های اداری نظارت بر ساعات کار و اضافه 

حقوق قبل از همه گیری وجود داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران 
با تاکید بر اینکه برای شب عید امسال مشکلی 
در تامین میوه وجود ندارد و طرح ذخیره سازی 
با ذخیره ۳۰۰۰ تن پرتقال و ۱۰۰۰ تن ســیب 
دنبال می شــود گفت: به شخصه با طرح ذخیره 
سازی میوه شب عید که هزینه های زیادی را به 

دولت تحمیل می کند مخالف هستم.
حشمت اهلل عسگری درباره برخی اخبار منتشر 
شده مبنی بر اینکه دولت میوه های شب عید را 
گران تر به مردم می فروشــد گفت: من از قیمت 
اطالع ندارم اما به شخصه با سیاست اجرای طرح 
ذخیره سازی مخالف هســتم چرا که معتقدم 
طرح اشتباهی اســت که میوه داخل کشور را از 
میوه فروش خریداری کنی تا در شب عید عرضه 
کنیم درحالی که دولت یارانــه ای هم برای این 
بابت پرداخت نمی کند لذا نهایتا به جای اینکه 
میوه در دو روز پایانی ســال گران شود، از دیماه 

گران می شود.
وی افزود: باید اجازه دهیم بازار کار خود را انجام 
دهد و اگر کمبود در میــوه ای وجود دارد برای 
واردات اقدام کنیم. در حال حاضر همان کاری 
که دولت انجام می دهــد اتحادیه ها هم انجام 
می دهند؛ از شهرستان دماوند و ارومیه و شمال 
خرید می کنند و با نگهداری در سردخانه، شب 
عید کاسبی می کنند. اتفاق حال حاضر این است 
که همه اســتانها به دنبال خرید از مراکز اصلی 
عرضه میوه هستند تا ذخیره سازی کنند یعنی 

۳۱ استان به جان بازار افتاده اند و میوه از سطح 
شهر در حال جمع شدن اســت که گران شدن 

میوه را به همراه دارد.
وی ادامه داد: دو حالت وجود دارد، اگر وفور میوه 
داریم اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد اگر 
کمبودی وجود دارد اجازه واردات کاال را بدهیم؛ 
مگر دولت بخواهد اختالف قیمت را با یارانه بدهد 
یعنی هرکس میوه می آورد مبلغی توسط دولت 
یارانه داده شود که در حال حاضر دولت برای این 
کار پولی ندارد، لذا در این شــرایط چرا باید دپو 
میوه انجام دهیم کــه هزینه های زیادی را برای 
دولت به همراه دارد لذا مخالفــت خود با طرح 

ذخیره سازی را اعالم کرده ایم.
معاون اســتاندار تهــران تاکید کــرد: در طول 
سال های گذشته هم با اجرای این طرح توفیقی 
نداشته ایم به شکلی که سال گذشته دو بار قیمت 
پایین آوردیم تا به سطح قیمت بازار برسیم. البته 
امسال هم بر اساس تصمیم ســتاد تنظیم بازار 
طرح ذخیره ســازی انجام خواهد شد و ۳۰۰۰ 
تن پرتقال و ۱۰۰۰ تن سیب برای استان تهران 
ذخیره سازی خواهد شد. تهران در شب عید با 
توجه به مراجعه زیاد شهروندان به سایر استانها، 
جمعیتش کم می شود لذا نگرانی برای شب عید 
و تامین میوه نداریم. از سوی دیگر نزدیکی استان 
تهران به استانهای شــمالی و وجود شهرستان 
دماوند شرایطی را فراهم می کند که برای شب 

عید نگرانی نداشته باشیم.

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و 
صادرکنندگان محصوالت دخانی از احتمال افزایش ۸۰۰ 
درصدی مالیات سیگار در کمیسیون تلفیق مجلس خبر 
داد و گفت که تولیدکنندگان توان پرداخت این مبلغ را 
ندارند. محمدرضا تاجدار، در واکنش به مصوبه کمیسیون 
تلفیق درباره تصویب دوباره مالیات نخی برای سیگار، گفت: 
تصویب مجدد مالیات نخی در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی بدون توجه به تجمیع عوارض و مالیات در 
قالب قانون دائمی ارزش افزوده و پیش بینی افزایش پنج 
درصدی واحد درصدی ساالنه در آن که از سیزدهم دی ماه 
اجرایی شده قابل تامل است. وی افزود: بنا بر اطالعاتی که 
به دست ما رسیده، مبنای تصمیم گیری، ارائه اطالعات 
یک پژوهش غیر قابل اســتناد و غیر قابل انتشار از سوی 
پیشنهاددهندگان در جلسه بوده است. البته باز هم همانند 
گذشته و برخالف نص صریح قانون بهبود مستمر فضای 
کســب و کار، هیچ گونه نظر خواهی از انجمن تخصصی 
هنگام بررسی و تصویب آن نشــده است. به گفته رئیس 
انجمن تولیدکننــدگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی، این در حالی است که تولید کنندگان 
داخلی برندهای ایرانی در پرداخت عوارض و مالیات مصوب 

فعلی با مشــکالت جدی مواجه بوده و  در ۹ ماهه امسال 
میزان تولیــد و فروش آن ها حداقــل ۱۰ درصد کاهش 
یافته است. وی با اشاره به افزایش ۸۰۰ درصدی مالیات 
و عوارض ســیگار درصورت تصویب این مصوبه، تصریح 
کرد: در این شرایط فقط با رونق قاچاق از تولیدکنندگان 
محصوالت دخانی در کشور های همسایه از جمله امارات 
متحده عربی، عمان، عراق، آذربایجــان و غیره حمایت 
خواهد شد و سیگار قاچاق با نرخ های بسیار پایین تری در 
اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت. تا پیش از دی 
ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، 
ردیف های مالیات سیگار شــامل ماده ۷۳ قانون برنامه 
ششم که برای شرکت های داخل ۱۰ درصد و شرکت های 
بین المللی ۲۵ درصد است و همچنین ۱۵ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵۰ 
و ۵۰۰ هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود. اما 
مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر 
ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج درصد به آن اضافه 
شود که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس مالیات 
سیگار تعیین شده بود. اما به نظر می رسد حاال کمیسیون 

تلفیق به دنبال تغییر بودجه در این زمینه است.

آمارها و گزارش های میدانی 
از بازار رهن و اجاره واحدهای 
تجاری در پایتخت نشان می 
دهد هزینه بسیار کالنی بابت 
این واحدها پرداخت می شود. 
فایل های اجاره واحدهای تجاری در تهران بخصوص در 
مناطق باالی شهر شامل اجاره ماهانه تا ۱۰۰ میلیون 
تومان نیز می شود. این ارقام نشان می دهد نه نظارتی 
در بازار رهن و اجاره واحدهای تجــاری وجود دارد و نه 
هزینه اجاره همسو با نرخ تورم رشد داشته است. ارقام 
دلبخواهی و خودســرانه این واحدهای تجاری موجب 
شده تا راه اندازی کسب و کار در پایتخت نیز با مشکالت 
فراوانی همراه شود.  بررسی نســبت قیمت واحدهای 
تجاری به اجاره این واحدها نشــان می دهد این نسبت 
اکنون در باالترین حد ممکن قرار دارد و این یعنی قیمت 

واحدهای تجاری اکنون با حباب بسیاری همراه است. 
قیمت پیشنهادی واحدهای مرغوب تجاری در مال های 
لوکس شمال تهران در حال حاضر عمدتا مترمربعی ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ میلیون تومان است و این در حالی است که در 
برخی مراکز تجاری نوساز بعضا قیمت ها به بیش از ۲۰۰ 

میلیون تومان نیز می رسد. 
بر اساس گزارش های منتشر شده اجاره واحدهای اداری 
با متراژ ۷۰ تا ۲۷۰ متر در مناطق شــمالی و محله های 
اعیانی پایتخت با هزینه  ماهانه بین ۱۲ تا ۱۰۰ میلیون 
تومان امکان پذیر است. بررسی  فایل های اجاره امالک 
اداری نشــان می دهد در ونک یک واحــد ۷۰ متری را 
ماهانه ۱۲ میلیون تومان و با ودیعه ۳۰۰ میلیونی، رهن 
و اجاره می دهند. در قیطریه یک واحد ۱۱۰ متری را با 
ودیعه ۲۵۰ میلیونی، در چیذر یک آپارتمان ۱۵۰ متری 
را با ودیعه ۱۵۰ میلیونی و در تجریش نیز یک واحد ۱۱۰ 
متری را با ودیعه ۱۰۰ میلیونی می توان اجاره کرد البته 

اجاره این واحدها ماهانه ۱۵ میلیون تومان است.

بیشــترین میزان اجــاره ماهانه متعلق بــه یک واحد 
۲۷۰متری در خیابان گاندی است که اجاره ماهانه آن ۱۰۰ 
میلیون تومان و ودیعه این ملک نیز ۲۰۰ میلیون تومان 
اســت. در زعفرانیه برای اجاره یک آپارتمان ۱۷۰متری 
هم ماهانه باید 6۰ میلیون تومان و همچنین ودیعه 6۰۰ 
میلیون تومانی در نظر بگیرید. در مالصدرا هم یک واحد 
۲۵۰ متری را می توان ماهانه با ۵۰ میلیون تومان و ودیعه 
۵۰۰ میلیون تومانی، رهن و اجاره کرد. در قلهک هم یک 
آپارتمان ۱6۰متری را ماهانه ۴۷ میلیون تومان و ودیعه 
۵۰۰ میلیونی برای امور اداری آگهی کرده اند. همچنین 
در ظفر یک واحد ۱۲۰ را می توان با ۷۵۰ میلیون تومان و 
در اندرزگو هم یک آپارتمان ۱۲۷ را با یک میلیارد و 6۰۰ 

میلیون تومان به صورت کامل رهن کرد.
یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: به دلیل اولویت خرید مسکن برای خانوار، خرید 
واحدهای تجاری از اولویت برخوردار نیست و همین دلیل 
موجب شده تا بازار اجاره این واحدها رونق بگیرد. از طرفی 

دیگر به دلیل عدم درآمدزایی از خرید واحدهای تجاری، 
قیمت اجاره بها و رهن این واحدها افزایش داشته است. 

محمد رجبــی اضافه کرد: واحدهــای تجاری کاربری 
دیگری نسبت به واحدهای مســکونی دارند و تفاوت 
قیمت تا حدودی در این بخش قابل تامل اســت. اما در 
برخی واحدها میزان رهن و اجاره بها بسیار نجومی شده 
و قدرت صاحبان کسب و کار را برای راه اندازی مشاغل 
کاهش داده است. البته این ارقام نجومی بیشتر در مناطق 
باالی شهر پایتخت وجود دارند اما میزان این واحدها در 

مناطق دیگر نیز با توجه به رشد تورم، کم نیست. 
به گفته وی، زمانی که وضع اقتصادی نابسامان باشد و 
شاهد کاهش اشتغال در بخش صنعت و اشتغال مولد 
باشیم، عماًل متقاضی برای راه اندازی مغازه، فروشگاه و 
حضور در واحدهای صنفی افزایش می یابد و این دو با هم 
رابطه عکس دارند و به تبع افزایش متقاضی کسب و کار 
شاهد افزایش قیمت ها از سوی مالکان واحدهای تجاری 

خواهیم بود.
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در حالی خسارت قطعی برق 
به واحد های تولیدی و صنایع 
کوچک در نهایت باعث افزایش 
قیمت ها می شود که به گفته 
فعاالن صنعتــی قطعی برق 
صنایع تا پایان سال، بستگی به مصرف خانوار دارد. به گفته 
کارشناسان، صنعت و تولید قربانی افزایش مصرف بخش 

خانگی است. زور مسووالن تنها به بخش صنعت و تولید می 
رسد.  در همین رابطه یک تولیدکننده و کارشناس سیمان 
می گوید: از ۱۵روز قبل شرکت برق برنامه سهمیه بندی 
برق صنایع سیمان را به ما داد، ما از ذخیره تولیدات کوره 
خودمان استفاده کردیم و اجازه ندادیم تا امروز قطعی برق 
تأثیر منفی در تولید سیمان بگذارد و البته شرکت برق هم 
همکاری خوبی با ما کرد. به گفته نادر غفاری، قطعی برق و 
ایجاد مشکل در تولید صنایع به مصرف  خانوار بستگی دارد 
که زیاد استفاده کنند یا کم. به طور طبیعی مصرف سیمان 

در دی ماه کاهش پیدا می کند امــا اگر قطعی های برق 
صنایع تولید سیمان به حداقل نرسد امکان دارد از اواسط 
بهمن در قیمت ســیمان تأثیر منفی بگذارد. در یک ماه 
گذشته سیمان عرضه شده در بورس در برخی نقاط کشور 

افزایش قیمت پیدا کرده است.
در همین رابطه نایــب رییس کمیســیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران نیز معتقد اســت یک بنگاه ۵۰ نفره با ۳ 
ساعت قطعی برق ۱۵۰ ساعت کار را از دست می دهد که 
حدودا ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای این سه ساعت به بنگاه 

زیان وارد می شود. عباس جبالبارزی در مورد تاثیر قطعی 
برق بر صنایع کشور اظهار کرد: یکی از اثرات مهم قطعی 
برق روی صنعت است. در شهرک های صنعتی گاها تا ۳ 
ساعت قطعی برق وجود دارد. سه ساعت ضرب در تعداد 
افرادی که در یک بنگاه کار می کنند نشان می دهد که چه 
میزان هزینه به بنگاه تحمیل شده است. یک بنگاه ۵۰ نفره 
با ۳ ساعت قطعی برق ۱۵۰ ساعت کار را از دست می دهد 
که حدودا ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای این سه ساعت به 

بنگاه زیان وارد می شود.

قطعی برق صنایع تا پایان سال، بستگی به مصرف خانوار دارد

زنگ خطر کاهش تولید با کمبود انرژی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

صاحبان مشاغل بیشتر از کارگران کمک حمایتی گرفتند

اجاره ماهانه ١٠٠ میلیون تومانی برای راه اندازی کسب و کار

اجاره بهای نجومی واحدهای تجاری
گرانی امالک تجاری

عرضه سیب زمینی را یک سوم کرده اند تا قیمت ها را باال ببرند

مشکلی برای تامین میوه شب عید نداریم

احتمال افزایش ۸۰۰ درصدی مالیات سیگار
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ابداع سيستم ناوبری مبتنی بر ميدان مغناطيسی زمين
شرکتی در امارات متحده عربی ادعا می کند سیستم ناوبری ابداع کرده که از میدان 
مغناطیسی زمین استفاده می کند. طبق بیانیه منتشر شده، سریواستاوا بنیانگذار و 
رییس تحقیقات در Intqlabs حق امتیــاز اختراعی برای فناوری جدید خود به نام 
 Intqlabs .را ثبت کرده است )NGNSS(»سیستم جدید ناوبری جهانی ماهواره ای«
ادعا می کند یک شرکت تحقیقاتی است که در حوزه رایانش کوانتومی، رایانش معکوس، 
پلتفرم های تحلیل رادیوی و مغناطیسی و امنیت سایبری فعالیت می کند. فناوری که 
این شرکت توسعه داده شامل آنتن MIMO، پردازشگر، مغناطیس سنج) مبتنی بر 
MIMOفناوری که قطب نما به کار می رود( و همچنین حسگرهای دیگر است. آنتن
با کمک ارسال های متعدد و گیرنده ها سیگنال های رادیویی را تقویت می کند و مبنای 
اصلی چند فناوری مانند سرویس نسل سوم )3G( و WiFi 4.0 است. سریواستاوا ادعا 
می کند فناوری جدید برخالف سیستم های GPS معمول، نیازمند خوشه های ماهواره 
ای برای محاسبه دقیق یک مکان جغرافیایی نیست.NGNSS مانند سیستم های جی 
پی اس معمول می تواند فاصله بین دو مکان را محاسبه کند، قادر به رمزگشایی اطالعات 
امنیتی و پردازش گرما و خوانش اصوات در هر منطقه ای است. این شرکت ادعا می کند 

NGNSS برخالف جی پی اس نسبت به پارازیت و انواع دیگر حمالت ایمن است.

هشــدار تحليلگران درباره ســقوط بيت كوين با 
تركيدن حباب رمزارزها

به گفته تحلیگران، بیت کوین در ســال جاری میالدی ممکن است با ترکیدن حباب 
رمزارزها به زیر 30 هزار دالر سقوط کند.بر اساس فهرست شرکت آمریکایی سرمایه گذاری 
اینوســکو Invesco موســوم به پیامدهای »غیر محتمل اما ممکن« در سال 2022، 
بیت کوین در سال جاری میالدی ممکن است با ترکیدن حباب رمزارزها به زیر 30 هزار دالر 
سقوط کند. پل جکسون، رئیس بخش جهانی تخصیص دارایی های اینوسکو در یادداشتی 
که منتشر شد گفت: بازاریابی انبوه بیت کوین ما را به یاد فعالیت کارگزاران سهام در آستانه 
سقوط 1929 می اندازد. جکسون گفت: ما معتقدیم که تصور اینکه بیت کوین در سال 
جاری )2022( به زیر 30 هزار دالر سقوط کند، چندان دور از ذهن نیست.بر اساس این 
گزارش، بیت کوین از حدود 33 هزار دالر در ابتدای سال گذشته به 69 هزار دالر در ماه 
نوامبر رسید. این در حالی است که امروز به میزان 41800 دالر به ازای هر توکن معامله شد. 
به گفته جکسون، سرمایه گذاری در بیت کوین را می توان به عنوان یک "دیوانگی مالی" 
تلقی کرد، به این معنی که ممکن است به زودی زیان های شدیدی در راه باشد.وی افزود 
که ضرر 45 درصدی در 12 ماه پس از به اوج رسیدن )قیمت بیت کوین( یک دیوانگی مالی 
محسوب می شود. جکسون در ادامه تأکید کرد که اگر این دارایی دیجیتال از همین الگو 
پیروی کند، قیمت آن کاهش خواهد یافت و تا اکتبر بین 34000 تا 37000 دالر خواهد 
بود و کاهش شدیدتر به زیر 30000 دالر نیز ممکن است.وی در پایان تأکید کرد که البته 

این سناریو قطعی نیست و احتمال رشد قیمت هم وجود دارد.

هشدار شرکت های هواپیمایی آمریکا 
بحران هوايی ناشی از اينترنت نسل پنجم

مدیران ارشد شرکت های هواپیمایی مسافربری و باری آمریکا روز دوشنبه نسبت به 
یک بحران هوایی "فاجعه بار" و قریب الوقوع در کمتر از 36 ساعت به استقرار سرویس 
اینترنت نسل پنجم توسط شرکت های مخابراتی AT&T  و Verizon هشدار دادند. 
مدیران ارشد شرکت های هواپیمایی مسافربری و باری آمریکا روز دوشنبه نسبت به 
یک بحران هوایی "فاجعه بار" و قریب الوقوع در کمتر از 36 ساعت به استقرار سرویس 
اینترنت نسل پنجم توسط شــرکت های مخابراتی AT&T  و Verizon هشدار 
دادند. این خطوط هوایی هشــدار دادند که سرویس جدید 5G C-Band که قرار 
است از چهارشنبه راه اندازی شود، می تواند تعداد قابل توجهی از هواپیماهای پهن 
پیکر را غیرقابل استفاده کرده و "به طور بالقوه ده ها هزار آمریکایی را در خارج از کشور 
سرگردان کند" و باعث اختالل شدید در پروازهای ایاالت متحده شود. بر اساس این 
گزارش، مدیران ارشد خطوط هوایی مختلف آمریکا از جمله امریکن ایرالینز، دلتا 
ایرالینز، خطوط هوایی یونایتد و شرکت هواپیمایی ساوث وست در یک نامه مشترک 
نوشتند: اگر مبادی اصلی پروازهای ما پاکسازی نشوند، عموم هواپیماهای مسافری 
و باری زمینگیر خواهند شد. در این نامه همچنین هشدار داده شده است: این بدان 
معناست که یک روز مانند دیروز، بیش از 1100 پرواز لغو شود، تغییر مسیر دهد و 
یا با تأخیر صورت بگیرد و و 100 هزار مسافر تحت تاثیر قرار بگیرند. اداره هوانوردی 
فدرال )FAA( آمریکا هشدار داده است که تداخل احتمالی امواج اینترنت نسل پنجم 
می تواند بر ابزارهای حســاس هواپیما مانند ارتفاع سنج تأثیر بگذارد و به طور قابل 
توجهی عملیات پرواز با وسعت دید کم را مختل کند. پیش از انی دو شرکت بزرگ 
هواپیماسازی جهان یعنی بوئینگ و ایرباس، از دولت آمریکا درخواست کرده بودند تا 
عرضه خدمات جدید اینترنت نسل پنجم را به تعویق بیندازد و دلیل آن را "تأثیر منفی 

بسیار زیاد بر صنعت هوانوردی" عنوان کردند.

ورود استارتاپ ها به بورس؛ نياز اوليه برای رسيدن 
به رقابت جهانی

در این سال ها درباره ورود استارتاپ ها به بورس بحث های مختلفی از سوی نهاد ناظر 
مطرح شد و حرکت های رو به جلو و مثبتی نیز اتفاق افتاد. با وجود پذیرش نخستین 
استارتاپ در تاالر شیشه ای کشــور، این بحث ها در فضای بازار سرمایه کماکان تازه 
است. مسئله ورود استارتاپ ها به بازار سرمایه، از آن دست موضوعات مورد تعامل بین 
بخش خصوصی و بخش دولتی کشور است که زمان و مسیر بسیار زیادی برای به نتیجه 
رسیدن طی کرده است تا هر دو طرف به زبان مشترک برسند. اکنون که مشخص شده 
بهترین راه بالغ شدن اکوسیستم استارتاپی کشور، راه یافتن استارتاپ ها به بازار سرمایه 
است، با آغاز رویکردی حمایتی از سوی چند وزارتخانه در دولت جدید، خبرها حاکی 
از رخ دادن اتفاقات مثبت است. یکی از نکاتی قابل توجهی که در رابطه با پذیرش کلی 
شرکت ها و درحال حاضر بخصوص شرکت های استارتاپی در بورس عنوان می شود 
بحث میزان سوددهی این شرکت ها است. بســیاری از فعاالن بازار سرمایه اینطور 
می پندارند که یک شرکت برای پذیرفته شــدن در بازار بورس باید سودده باشد. اما 
مسئله ای که قابل توجه و تا حدودی جالب به نظر می رسد این است که در زمان عرضه 
اولیه یک استارتاپ در کشورهای پیشرفته دنیا همچون ایاالت متحده و اروپا، سودآوری 
شرکت موردنظر برای عرضه در بازار سرمایه گذاری مساله اصلی سرمایه گذاران نیست 
و غالب این دست شرکت ها در زمان عرضه تا حدودی زیان ده هستند. برای مثال در 
همین خصوص می توان از شرکت های مطرح و شاخصی همچون اسپاتیفای، توییتر و 
اوبر نام برد که در زمان عرضه شدن و برخی حتی پس از آن نیز سودآور نبوده اند. ذکر 
آماری در این رابطه قابل توجه است که در سال 2019 بیش از 80 درصد شرکت های 
فناوری محور در زمان عرضه اولیه ضررده بوده اند. ماهیت اســتارتاپ ها را می توان 
اینگونه عنوان کرد که بیشتر این شرکت ها بدنبال رشد هستند، بدین ترتیب قاعدتاً 
میتوان پیش بینی کرد که در این زمینه سودآوری را فدای رشد کنند؛  بر این اساس 
زیان ده بودن استارتاپ ها اساسا پدیده  عجیب و نامتعارفی نیست و کامال امکان پذیر 
است. البته این به هیچ عنوان به این معنی نیست که قدرت سودآوری ندارند و یا جریان 
نقد برای سهام داران شان تولید نمی کنند.از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه استارتاپ 
و همچنین درکنار آنها کارشناسان بازار سرمایه  برخی شرکت های استارتاپی ایرانی 
که در حال حاضر به حجم بازار گسترده  و تعداد کاربران باالیی دست یافته اند، با اینکه 
در بازار سرمایه کشور حضور ندارند، اما عملکرد مشابه و حتی بهتر از همتایان خود 
در بورس دارند. پذیرفته شدن یک استارتاپ در بورس در کنار تمامی مزیت هایی که 
نصیب آن شرکت می کند، این امتیاز اقتصادی را برای ذی نفعان شرکت در پی دارد که 

باعث می شود سرمایه گذاران بیشتری ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه شوند.

اخبار

NFT استارت وال مارت برای عرضه رمزارز و
شرکت وال مارت که بزرگترین خرده فروش جهان است، در تالش است از موج عرضه رمزارز و توکن های غیرقابل معاوضه )NFT( عقب نماند. گزارش شبکه سی ان بی سی حاکی از آن 

است که  شرکت وال مارت اواخر دسامبر چندین درخواست ثبت عالمت تجاری را در سازمان ثبت پتنت )امتیاز انحصاری( و عالمت تجاری آمریکا برای فروش کاالهای دیجیتالی تنظیم 
کرده و همچنین درخواست دیگری برای فراهم کردن رمزارز و NFT ها داشته است. اگرچه این درخواستها لزوما اقدامی را در این زمینه تضمین نمی کند اما جاش گربن، مشاور عالمت 

تجاری به شبکه سی ان بی سی گفت: این درخواستها نشان می دهد که وال مارت به چگونگی بهره برداری از ارزها و محصوالت دیجیتالی فکر می کند.

پرداخت تســهیالت بدون 
ضامن و تنها با اعتبارسنجی 
مشتریان بانکی، همان طور 
که وعده داده شــده، شاید تا 
پایان همین ســال 1400 یا 
نهایتا در ابتدای سال آینده کلید بخورد. بانک مرکزی در 
سال های قبل حتی شرایط، ضوابط و مولفه های سنجش 

میزان اعتبار مشتریان بانک را هم مشخص کرده
پرداخت تســهیالت زیر 100 میلیون تومانی به زودی 
بدون نیاز به معرفی ضامن و تنها با شیوه اعتبارسنجی 
انجام می شــود. این خبر پس از جلســه سیدابراهیم 
رئیسی، تیم اقتصادی دولت و روسای بانک های دولتی و 
خصوصی منتشر شد و علی بهادری جهرمی، سخنگوی 
هیات دولت، در پایان جلسه اعالم کرد رئیس جمهوری از 
بانک ها خواسته در پرداخت وام های خرد سخت گیری 
نکنند، همچنین به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 

دستور داده تا این موضوع در سال جاری محقق شود.
به گزارش فرارو، ظرف 24 ساعت بعد، جزییات بیشتری 
منتشر شد؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرد در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب 
باشند به طور ویژه تسهیالت خرد، دریافت می کنند. خود 
علی بهادری جهرمی هم در یک گفتگو جداگانه خبر داد، 
کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می تواند 
حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند. از ســیمکارت 
موبایل، سهام عدالت و حساب یارانه نقدی به عنوان سایر 
وثایق قابل پذیرش یاد می کنند؟ اما پرداخت تسهیالت 
زیر 100 میلیونی بدون ضامن چطوری و با چه روشی 

انجام خواهد شد؟

پرداخت تسهیالت بدون ضامن از کی مطرح 
شد؟

پرداخت تســهیالت بدون ضامن و تنها با اعتبارسنجی 
مشتریان بانکی، از چهار ســال پیش وارد ادبیات بانکی 
و اقتصادی ایران شــد. در بهمن ماه 1397 یک شرکت 
دانش بنیان خصوصی، در مراسمی رسمی که در ساختمان 

بانک مرکزی برگزار شد، از سامانه ای رونمایی کرد.
مدیران این سامانه ادعا می کردند با گردآوری اطالعات 
بانکی و مالی افراد، قادر هستند میزان رتبه ریسک پذیری 
فرد را مشخص کنند و آن را در قالب گزارشی موسوم به 
اعتبارسنجی تحویل دهند. به این ترتیب بانک ها و حتی 
شرکت ها قادر و خواهند بود با بررسی میزان چک های 
برگشتی فرد، تعداد وام هایی که دریافت کرده یا نظم و 
انضباط در پرداخت اقساط تصمیم بگیرند با او وارد معامله 
شوند یا نه. از آن سال تا االن سامانه های اعتبارسنجی 
زیادی رونمایی شده اند و همین گوشه کنار ها به کار خود 
مشغول بوده اند، اما به نظر می رسد بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد باالخره عزم خود را جزم کرده اند تا به شکل رسمی 
وارد دوران تازه ای از ارائه خدمات بانکی شویم. دستور 
رئیس جمهور می تواند سرعت بیشتری به این فرآیند 
دهد. احتماال به زودی هر بانک ســامانه اعتبارسنجی 
رسمی خود را معرفی می کند و برای پرداخت وام، اعتبار 

مشتریان و متقاضیان را در آن خواهد سنجید.

سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی چطور 
عمل می کند؟

پرداخت تسهیالت بدون ضامن و تنها با اعتبارسنجی 
مشــتریان بانکی، همان طور که وعده داده شده، شاید 
تا پایان همین سال 1400 یا نهایتا در ابتدای سال آینده 
کلید بخورد. بانک مرکزی در سال های قبل حتی شرایط، 
ضوابط و مولفه های ســنجش میزان اعتبار مشتریان 
بانک را هم مشخص کرده است. مهمترین آن ها نداشتن 

چک برگشتی و بدهی معوق بانکی است، اما پنج مولفه 
دیگر هم در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد؛ 
اگر وام های قبلــی را پرداخت نکرده باشــید، نه تن ها 
نمی توانید وام جدید بگیرید، بلکه برای صدور چک هم 
با مشکل مواجه خواهید شد. رانندگی در ظاهر ارتباطی 
با اعتبار بانکی ندارد، ولی یکی از مولفه هایی که می تواند 
در اعتبارسنجی مشتریان بانک ها دخیل باشد، جرایم 
پراخت نشده رانندگی است. سامانه های اعتبارسنجی 
چطور کار می کنند؟ پرداخت تســهیالت بانکی پیش 
از این نیازمند مالقات با رئیس شــعبه یا سروکله زدن 
با کارمندان پشــت باجه بود. به شکل طبیعی احتمال 
خطا و سوءاســتفاده در چنین فرآیندی وجود دارد، اما 
سامانه های اعتبارسنجی تنها با اعداد و ارقام کار دارند. 
اطالعات زیادی را از سامانه های مختلف جمع می کنند 
و با کنار هم قرار دادن آن ها نمره ای به فرد می دهند که 

حاصل رفتار خودش در طول مدتی مشخص است.
متقاضی دریافت وام، در زمان ارائه درخواست می توان 
یک گزارش اعتبارسنجی از ســامانه مورد وثوق بانک 
بگیرد. گزارش ظرف چند ثانیه تحویل داده می شود و 
در آن جزییات سابقه چک برگشتی، بدهی معوق بانکی، 
ضمانت افراد برای تسهیالت، وضعیت درآمدی، تعداد و 
میزان تسهیالت دریافتی سررسید نشده، قید خواهد 
شــد. به عملکرد فرد در نهایت یک نمــره اعتبار تعلق 
می گیرد که مشخص می کند ریســک پرداخت وام به 
فرد چقدر است. آیا اصال می توان با درخواست پرداخت 
تســهیالت به او موافقت کرد یا نه. اگر حواب استعالم 
سامانه اعتبارسنجی منفی باشد، فرد باید دست خالی از 

شعبه بانک بیرون بیاید.

رتبه اعتباری مشتریان بانک چطور سنجیده 
می شود؟

برگشت خوردن چک مصیبت بزرگی است که می تواند 
رتبه و نمره اعتباری یک فــرد را پایین بیاورد. اگر چک 
برگشتی داشته باشید، تقریبا تا زمانی که آن چک رفع 
سوء اثر نشده باشد، نمی توانید وام بانکی بگیرید. بدهی 
بانکی بخش دیگری از امتیاز و رتبه اعتباری مشتری با 
پایین می آورد. آن هایی که وام های قبلی خود را سروقت 
تسویه نکرده اند یا اصال بدهی معوق بانکی دارند، از این 

ناحیه آسیب می بینند.
ضامن تسهیالت بانکی که اقساط پرداخت نشده دارد هم 
نمره اعتباری کم می آورد و به احتمال زیاد موقع درخواست 
وام یا صدور چک جدید به مشکل برمی خورید. حتی اگر آدم 
خوش حسابی باشید و همه اقساط وام های قبلی خود را به 
موقع پرداخت کرده باشید، باز هم ممکن است رتبه اعتبار 
شما در سامانه اعتبارسنجی کاهش پیدا کند. چراکه در این 
سامانه میزان و تعداد تسهیالتی که تاکنون دریافت کرده اید 
هم مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس اگر در حال حاضر 
تعداد زیادی وام از بانک گرفته اید که هنوز بازپرداخت آن ها 
تمام نشده، این موضوع به اطالع همه بانک ها خواهد رسید 
و اگر بانکی بخواهد به شما وام جدید پرداخت کند، احتماال 
با مشاهده میزان بدهی شــما به سیستم بانکی از این کار 
منصرف خواهد شد. سامانه اعتبارسنجی عالوه بر اینکه کار 
بانک ها را برای شناختن وضعیت مشتریان راحت می کند، 
می تواند برای کسب وکار ها و افرادی که با چک و دسته چک 
زیادی سر و کار دارند مفید باشد. چراکه این سیستم باعث 
می شود مشتریان بانک ها برای حفظ رتبه اعتباری خود 

تالش کنند.

چه چیز هایی رتبه اعتباری مشتریان بانک را 
کاهش می دهند؟

ســامانه اعتبارســنجی مشــتریان بانک، در آخرین 
به روزرسانی بانک مرکزی با پنج مولفه جدید روبرو است. 
مولفه اول محکومیت های مالی قضایی اســت. کسانی 
که به خاطر جرایم اقتصادی پایشان به دادگاه باز شده 

و رای محکومیت گرفته اند، احتمــاال در دریافت وام و 
صدور دسته چک به مشــکل برخواهند خورد. چراکه 
بر اســاس برنامه بانک مرکزی قرار است عدد و میزان 
محکومیت های مالی در سامانه اعتبارسنجی درج شود 
و بر نمره اعتبار مشتریان بانک ها تاثیر بگذارد. خودتان را 
جای رئیس شعبه بانک بگذارید؛ آیا حاضرید به کسی که 

محکومیت مالی دارد وام بدهید؟
مولفه دوم بدهی های مالیاتی اســت. اگر شــخصی یا 
کسب وکاری مالیات خود را به موقع پرداخت نکند یا در 
اظهارنامه خود اطالعات غلط بدهد یا به طور کلی از زیر بار 
پرداخت مالیات فرار کند، احتماال باید دور وام بانکی را خط 
قرمز بکشد. چراکه قرار است رقم مالیات های پرداخت شده 
و پرداخت نشده و به عبارتی کل کارنامه مالیاتی هر شخص 
در سامانه اعتبارسنجی بانک ها بیاید و اعتبار کسانی که 

می خواهند وام بگیرند را تحت تاثیر قرار دهد.
مولفه سوم از همه جالب تر است. بانک مرکزی می خواهد 
جرایم رانندگی را هم به سامانه اعتبارسنجی مشتریان 
بانک ها اضافه کند تا در آن سامانه تعداد تخلفات، میزان 
جرایم و مبلغ جرایم پرداخت شــده و پرداخت نشده 
در اعتبارسنجی لحاظ شود. این مولفه با هدف ارزیابی 
ریسک مشتری در نظر گرفته خواهد شد. با این حساب 
بهتر است اگر دنبال وام بانکی هســتید، از این به بعد 
موقع رانندگی هم حســابی احتیاط کنید و حواستان 
به حداکثر ســرعت مجاز اتوبان ها باشد! احتماال بانک 
مرکزی هدف های اجتماعی هم از این کار داشته باشد. 
چراکه از نظر این نهاد اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک 
است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می شود. تجربه 
بسیاری از کشور های توسعه یافته نشان داده است که با 
اعتبارسنجی مسائلی مثل تاخیر نداشتن در بازپرداخت 
بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه 

افراد می شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود
مولفه چهارم به واردکننده ها مربوط می شود. آن هایی که 
موقع واردات کاال به کشور عوارض را پرداخت نکرده و به 
گمرک بدهی دارند، باید منتظر کاهش اعتبار در سامانه 
بانک مرکزی باشــند. چراکه قرار است بدهی پرداخت 
عوارض گمرک بــه عنوان یکی از مولفه های ســامانه 

اعتبارسنجی در نظر گرفته شود.
مولفه پنجم ســفارش های وارداتی ثبت شــده است. 
واردکننده ها برای اینکه کاالیی به کشور وارد کنند باید 
سفارش آن را به بانک مرکزی بدهند تا به کاالی مورد نظر 
ارز دولتی یا سنا تخصیص داده شود. واردکننده هایی که 
سفارش ثبت می کنند و دالر می گیرند، در صورتی که 
کاالی مورد نظر را وارد کشور نکنند عمال تخلف کرده و 
معلوم نیست دالر های بانک مرکزی را صرف چه کاری 
کرده اند. بانک مرکزی می خواهد برای زهرچشم گرفتن 
از آنها، رتبه اعتبارشان پیش بانک ها را کاهش دهد و ثبت 
سفارش های وارداتی که منجر به واردات نشده است را 

به عنوان یکی از مولفه های اعتبارسنجی در نظر بگیرد.
میزان درآمد اشخاص که در اظهارنامه ها به سازمان امور 
مالیاتی اعالم شده، در سامانه اعتبارسنجی درج می شود. 

این یعنی اگر به هوای فرار از پرداخت مالیات، درآمد خود 
را کمتر از رقم واقعی اعالم کرده باشید، موقع دریافت وام 
یا ضامن شــدن برای دیگران به مشکل خواهید خورد. 
چراکه بانک ها رقم اعالم شده به سازمان امور مالیاتی را در 
سامانه اعتبارسنجی به عنوان درآمد فرد در نظر می گیرند 
و بر همان اساس می توانید برای دریافت وام ضامن شوید 
یا درخواست بدهید. اگر درآمد شما باال و مشمول مالیات 
باشــد، با پر کردن اظهارنامه و ارائه اطالعات درســت 
می توانید رتبه باالتری در سامانه اعتبارسنجی داشته 
باشــید و راحت تر برای دریافت وام و صدور دسته چک 

درخواست بدهید.

چطور می توان رتبه اعتباری فعلی را چک 
کرد؟

ســامانه اعتبار من در حال حاضر یکــی از مهمترین 
روش های سنجش اعتبار محسوب مب شود و با استفاده از 
اطالعات موجود در سامانه ملی اعتبارسنجی، تمام سابقه 
مالی شما را در دریافت وام از بانک ها، چک های برگشتی و 
بدهی هایتان به سیستم بانکی را در اختیارتان می گذارد. با 
مراجعه به این سامانه به نشانی mycredit.ir می توانید 
با وارد کردن کدملی و شــماره تلفنی که به نام خودتان 
باشــد و البته پرداخت هزینه 10 هزار تومانی، گزارش 
کامل وضعیت اعتباری خود را مشاهده کنید تا ببینید چه 

نمره ای از سامانه اعتبارسنجی دریافت کرده اید.
گزارش اعتبار چیزی شبیه کارنامه فرد است. این نمره 
بین صفر تا 900 متغیر است و کسانی که نمره کمتر از 
500 داشته باشند، عمال در ریسک بسیار باال قرار دارند. 
نکته ای که در این گزارش وجود دارد این است که حتی 
اگر کل وام های گذشته را تسویه کرده باشید، همچنان 
تاخیر در پرداخت اقساط به عنوان نمره منفی در سامانه 
اعتبارسنجی در نظر گرفته می شود. چک های برگشتی 
که جای خود را دارد، اگر برای دریافت وام وثیقه کمتر از 
معمول را به بانک ارائه کرده باشید، باز هم رتبه اعتبار شما 

کاهش پیدا می کند.
این سامانه توسط یکی از شرکت های مشاوره رتبه بندی 
اعتباری راه اندازی شده و بیشتر برای کاربران حقیقی و 
شرکت هایی که می خواهند وضعیت اعتبار مشتریانشان 
را بررسی کنند، کاربرد دارد. بانک ها با اتصال مستقیم به 
سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی، اطالعات گسترده تری 
را با یک استعالم ساده کد ملی در اختیار خواهند داشت. 
احتماال ســامانه های اعتباری از این به بعد گســترش 
پیدا می کنند. شــاید هر بانک سامانه اعتباری خودش 
را رونمایی کند یا با یکی از سامانه های اعتباری موجود 
قرارداد همــکاری ببندد. برای همیــن وقتی به بانک 
می روید و درخواست تسهیالت می کنید، به جای اعمال 
سلیقه مدیر و کارمند شعبه، این کارنامه و نمره اعتباری 
شماست که سرنوشت درخواست را روشن می کند. کسی 
که نمره اعتبارش باال باشد، دیگر موقع گرفتن وام های 
خرد زیر 100 میلیون تومــان، نیازی به معرفی ضامن 

ندارد و خودش ضامن وام می شود.

شرايط دريافت وام زير 100 ميليون بدون ضامن

تسهیالت بدون ضامن به چه کسانی پرداخت می شود؟
News kasbokar@gmail.com

اینســتاگرام با راه اندازی قابلیت اشــتراک پولی، 
برای تولیدکنندگان محتوا راه های بیشتری برای 
درآمدزایی در این پلتفرم فراهم می کند.این قابلیت 
که در ماه نوامبر در اپ اســتور شناسایی شده بود، 
اکنون رســما با گروه کوچکــی از تولیدکنندگان 
محتوای آمریکایی آزمایش می شود که می توانند 
به هوادارانشان دسترسی پولی به محتوای انحصاری 
در اینستاگرام عرضه کنند. مشــترکان بج ویژه ای 
دریافت می کنند که کمک می کند آنها در بخش 
نظرات و صندوق دریافت پیام تولیدکنندگان محتوا 
از کاربران دیگر متمایز شــوند.در ابتدا و در مرحله 
آزمایشی آلفا، تنها 10 تولیدکننده محتوای آمریکایی 
به این قابلیت دسترسی خواهند شد تا اینستاگرام 
بازخورد عالقمندان و تولیدکنندگان محتوا را درباره 

این قابلیت دریافت کند.
تولیدکنندگان محتوا از طریق قابلیت اشتراک پولی 
می توانند قیمت خود را برای دسترسی به محتوای 
انحصاری تعیین کنند. هشــت قیمت مختلف از 
99 سنت تا 99.99 دالر در ماه وجود دارد و هزینه 
اشتراک به این بســتگی دارد که یک تولیده محتوا 
تا چه حد محتوای خود را ارزشــمند می داند. اکثر 
تولیدکننــدگان محتوا پیش از ایــن که بخواهند 
قیمت باالتری تعیین کننــد، احتماال پایین ترین 
قیمت مانند 99 سنت، 2.99 دالر، 4.99 دالر و حتی 

9.99 دالر را تعیین خواهند کرد. کاربران بمحض 
این که مشــترک یک تولیدکننده محتوا شوند، به 
محتوای اشتراکی قدیمی مانند استوریهای ذخیره 
شده در قسمت های الیت دسترسی خواهند داشت. 
همچنین از الیوهای انحصاری با خبر می شوند که 
در آنها می توانند تعامل بیشتری با تولیدکنندگان 
 محتوا داشته باشند زیرا شمار مخاطبان طبیعتا کمتر 

خواهد بود.
استوریهای اشتراکی با حلقه بنفشی مشخص می 
شــوند و تولیدکنندگان محتوا در آنهــا می توانند 
مطالبی مانند محتوای پشت صحنه را به اشتراک 
بگذارند. بجهای مشترک هم بنفش خواهد بود تا این 
طرفداران در بخش اظهارنظرهای محتوای عمومی 
متمایز بوده و در پیامهای درخواستی که به فولدرهای 

این باکس ارسال می کنند، قابل تشخیص شوند.
اگرچه گزارشهایی منتشر شده که اینستاگرام در حال 
طراحی فناوری برای جلوگیری از گرفتن اسکرین 
شات از محتوای انحصاری تولیدکنندگان محتواست 
اما اینستاگرام به تِک کرانچ اعالم کرد چنین فناوری 
در مرحله آزمایشــی اولیه وجود ندارد. با این حال 
اشتراک گذاری محتوای پولی نقض شرایط سرویس 
بوده و تولیدکنندگان محتوا تشویق شده اند افرادی 
که از محتوای آنها اسکرین شات می گیرند یا آنها را 

ضبط می کنند را گزارش دهند.

حضور گسترده ماهواره های استارلینک در فضا 
برای ارائه خدمات اینترنت پرســرعت عکاسی و 
رصد آسمان را دشــوار کرده و به آلودگی بصری 
دامن زده اند.نتایج یک بررســی نشــان می دهد 
ماهواره های استارلینک شرکت اسپیس ایکس، 
که در مدار پایینی زمین در حال گردش هستند 
تا بدان حد زیاد هســتند که از ایــن پس در یک 
 پنجم تصاویر تهیه شــده از فضا قابل مشــاهده 

خواهند بود.
از آنجایی که تعداد ماهواره های این شرکت در مدار 
پایین زمین طی دو سال گذشته به سرعت رشد 
کرده، محققان دریافته انــد که اکنون تقریباً یک 
پنجم مشاهدات مهم فضایی تحت تأثیر منفی این 
ماهواره ها هستند. اگرچه آنها تأثیرات علمی کلی 
آنها در حال حاضر ناچیز است، اما این روند در آینده 

تغییر خواهد کرد.
اســپیس ایکس پرتاب ماهواره های استارلینک 
خود را در ســال 2019 آغاز کرد و در همان سال 
ستاره شناسان متوجه شدند که رگه های درخشانی 
از نور برای اولین بار در تصاویرشان ظاهر می شود. 
از آن زمان، نگرانی ها در مــورد اینکه چگونه این 
ماهواره ها ممکن است آســمان تاریک و آرامی را 
که دانشــمندان برای مطالعه جهان به آن تکیه 
می کنند، بــه خطــر بیاندازند، یا حتــی مانع از 

شناسایی سیارک های خطرناک نزدیک به زمین 
شوند، افزایش یافته است.

امروزه، تقریباً 1800 ماهواره استارلینک در ارتفاع 
حدود 550 کیلومتری به دور زمین می چرخند، 
و تجزیه و تحلیل تصاویر جمع آوری شده توسط 
رصدخانه پالومار دانشگاه کل تک در نزدیکی سن 
دیه گو بین نوامبر 2019 و سپتامبر 2021 نشان 
می دهد که آنها کیفیت مطالعات و بررســی های 

فضایی را تحت تأثیر قرار می دهند.
این رصدخانه هر دو روز یک بار آســمان شب را 
بررســی می کند و اطالعات مربوط به مشاهدات 
اجرام کیهانی مانند ابرنواخترها و ســیارک های 
نزدیک به زمین را جمع آوری می کند. این تجزیه و 
تحلیل در مجموع 5301 رگه نور ایجاد شده توسط 
ماهواره های استارلینک را نشان داد که تقریباً بر 
یک پنجم رصدهای آن تأثیر منفی گذاشت. این 
مشاهدات در سپیده دم یا غروب انجام می شود و 
برای شناسایی سیارک هایی که نزدیک به خورشید 
و در همســایگی زمین حرکت می کنند، حیاتی 

هستند.
تأثیرگذاری این ماهواره ها از 0.5 درصد تصاویر در 
سال 2019 به 20 درصد تصاویر در سال 2021 
رسیده است و با اعزام ده هزار ماهواره استارلینک به 
فضا تا سال 2027 این شرایط بدتر نیز خواهد شد.

خطر ماهواره های استارلینک زمین را تهدید می کندراه اندازی آزمایشی سرویس اشتراک پولی در اینستاگرام


