اقتصاد

10
بازار خبر

شرایط بانکها برای افتتاح
حساب تغییر کرده است؟
ایسنا -در حالیکه اعــام برخی از مشتریان
حاکی از شرایط متفاوتی بــرای افتتاح حساب
در بانکهاست ،دبیر کانون بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی توضیحاتی در این زمینه ارائه
کــرده که حاکی از تغییر نکردن شرایط افتتاح
حساب است .بر این اساس ،بانک ها در راستای
قانون مبارزه با پولشویی ،برای احراز هویت و آگاهی
از سالمت مالی مشتریان جهت هرگونه خدمات
بانکی ،باید مدارکی چون گواهی اشتغال و سند
ملک یا اجارهنامه را برای اطالع از محل سکونت
فرد دریافت کنند .به رغم این که این الــزام قب ً
ال
وجود داشت ،بانک ها به آن توجهی نداشتند اما
از این پس تاکید بسیاری در این زمینه وجود دارد.

دریافت سکه و کارت هدیه
در وزارت کار ممنوع شد
تسنیم -به تازگی فیش های حقوقی نجومی سه
مدیر ارشد پتروشیمی امیرکبیر در شبکههای
اجتماعی دستبهدست شده است که بر اساس
آن مدیر مالی  215میلیون تومان(= دستمزد
 4سال یک کارگر) ،مدیر منابع انسانی 125
میلیون تومان و رئیس حراست  84میلیون
تومان در یک ماه دریافتی داشته اند .در پی این
افشاگری ،این سه نفر برکنار شده اند .در این
خصوص معاون امور اقتصادی وزارت کار علت
برکناری این سه نفر را فیش های حقوقی نجومی
از محل کارت هدیه و سکه دانست .وی همچنین
از ابالغیه اخیر وزیر کار خبر داده که طبق آن ،هر
گونه خرید و اعطای سکه و کارت هدیه و بودجه
محرمانه ممنوع شده است.

سنگ بانکها پیش پای لنگ
مستأجران
تسنیم-در حالی برای دریافت وام ودیعه مسکن
متقاضیان باید متاهل و دارای اجاره نامه رسمی
باشند که به تازگی برخی بانکهای عامل ،شرط
سقف سنی را به شروط مذکور اضافه کردهاند! بر
این اساس یکی از متقاضیان این وام،خاطر نشان
کــرده اســت :پس از چند ماه دوندگی و تکمیل
پرونده وام به شعبه بانک مراجعه کردیم ،اما
مسئول مربوط اعالم کرد متقاضی باالی 70سال
دارد و وام ودیعه به او تعلق نمی گیرد.

شبکه سازمان یافته اخاللگران
ارزی متالشی شد

نرخ ارز

چهارشنبه  3آذر۱۴۰۰
18ربیع الثانی .1443شماره 20809

دالر

(سامانهسنا)

)383(268/442

یورو

پوند

358/277 307/030

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

41/833

72/743

12/315/840

)-1/580/000(123/700/000

ربع سکه

نیم سکه

36/800/۰۰۰ 64/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

354/000

-

فرمول جریمه بدمصرف های گاز

شاخص
رکوردداران تورم در آبان ماه

قبوض گاز  76درصد مشترکان بدون تغییر 20 ،درصد با افزایش  50درصدی و  4درصد با افزایش تا  7برابر

جریمه بدمصرف هــای گــاز از اول ایــن ماه
اجــرایــی می شــود .طبق طــرح اولیه وزارت
نفت در ایــن خصوص ،قبض گاز  76درصد
از مشترکان تغییر نخواهد یافت 20 ،درصد
مشترکان با افزایش  50درصــدی تعرفه ها
مواجه می شوند و قبض مشترکان پرمصرف که
تنها شامل  4درصد از مشترکان هستند هفت
برابر می شود و بین  125هزار تا  9میلیون
تومان افزایش مییابد.به گزارش خراسان،
در روزهــای اخیر ،آمارهای رشد مصرف گاز
در کشور خبرساز شده است .طبق اظهارات
سخنگوی شرکت ملی گاز ،مصرف این حامل
انــرژی در پاییز امسال به  560میلیون متر
مکعب در روز رسیده است .این در حالی است
که به گفته اوجــی ،وزیر نفت ،مصرف گاز در
پاییز سال گذشته  350میلیون متر مکعب
پلکان مصرف
درصد مشترکین از کل
تعداد مشترکین (میلیون نفر)
درصد مصرف از کل (سال )99
مقدار مصرف (میلیارد متر مکعب)
تعرفه فعلی (تومان)
تعرفه پیشنهادی (تومان)
افزایش قبض ماهانه مشترکین

در این شرایط ،وزارت نفت به دنبال تشویق
مــردم به مصرف بهینه گاز در کنار سیاست
های تنبیهی و جریمه برای پرمصرف هاست.
افــرادی که تنها شامل  25درصد مشترکین
خانگی هستند ولی بیش از  50درصد مصرف
را به خود اختصاص داده اند .اغلب این افراد،
از دهک های باالی جامعه هستند که به دلیل
متراژ باالی خانه و امکانات الکچری ،مصرف
گاز باالیی را ثبت کرده و در عین حال به دلیل
فاصله قیمت گاز در بخش خانگی با قیمت
واقعی( ،تا 22برابر نسبت به پلکان اول مصرف
گاز) یارانه پنهان بیشتری دریافت می کنند.
بوده و به عبارتی ،مصرف گاز بخش خانگی
و تجاری  60درصد افزایش یافته است.این
رشد باالی مصرف در شرایطی اتفاق افتاده

اول تا سوم (مصرف بین
صفر تا  300متر مکعب)
76درصد
21
50
40
54
54
-

که هنوز فصل زمستان هم آغاز نشده است و
به احتمال زیاد با افزایش برودت هوا ،مصرف
گاز به رشد جهشی خود ادامــه خواهد داد.

چهارم تا ششم (مصرف بین 300
تا  600متر مکعب)
20درصد
6
39
6
137
219
بین  2تا  50هزار تومان

هفتم تا آخر (مصرف بیش از
 700متر مکعب)
4درصد
کمتر از یک
11
1
338
2228
بین  125هزار تا  9میلیون تومان

▪چگونگی جریمه بدمصرف ها

طبق گفته وزیر نفت ،قرار است جریمه بدمصرف
ها از آذرمــاه اعمال شود .اگرچه در این زمینه
هنوز جزئیات دقیقی اعالم نشده ،اما پیگیری
ها ،نشان می دهد طبق جدول زیر ،دولت به
دنبال افزایش تعرفه بدمصرف های گاز است.
همان طور که مشاهده می شــود ،طبق طرح
وزارت نفت ،قبض گاز  76درصد از مشترکین
تحت تاثیر اصالح قیمتها قرار نخواهد گرفت.
قبض گاز مشترکین با مصرف متوسط به باال بین
 2تا  50هزار تومان افزایش خواهد یافت و قبض
مشترکین پرمصرف بین  125هزار تومان تا 9
میلیون تومان افزایش مییابد.

جدال دیپلماتیک آمریکا و روسیه در بازار نفت

با عرضه ذخایر استراتژیک آمریکا ،قیمت نفت کاهش یافت اما تهدید اوپک پالس به رهبری روسیه ورق را برگرداند
روز گذشته بــا وجـــود اقـــدام آمــریــکــا بــرای
آزادســازی ذخایر استراتژیک نفت این کشور
که بــرای جلوگیری از افــزایــش قیمت نفت
صورت گرفت ،قیمت طالی سیاه به زیر 80
دالر رسید و تا  78دالر نیز کاهش یافت اما
اوپک پالس که شامل روسیه و برخی قدرت
های نفتی خارج از اوپک است ،هشدار دادند
که این اقــدام کشورهای غربی را با کاهش
عرضه نفت جبران می کنند .همین مسئله
موجب بازگشت سریع قیمت نفت به باالی 80
دالر شد.به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک،
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا دیروز اعالم

کرد واشنگتن  50میلیون بشکه نفت از محل
ذخایر استراتژیک به همراه کشورهای مصرف
کننده از جمله چین ،هند ،ژاپن ،کره جنوبی
و انگلیس برداشت خواهد کرد.کاخ سفید
میگوید ،ایــن نفت به دو روش آزادســـازی
خواهد شــد :نخست 32 ،میلیون بشکه در
چندین ماه آینده به بازار روانه می شود و ذخایر
استراتژیک نفت در نهایت با همین مقدار
تکمیل خواهد شــد.دوم ایــن که فــروش 18
میلیون بشکه نفتی که قبال کنگره آمریکا
برای آزادســازی آن مجوز داده بود ،طی چند
ماه آینده تسریع میشود.بنا بر اعالم اتحادیه

خودروی آمریکا ،این تصمیم بایدن در زمانی
اتفاق افتاد که قیمت بنزین در آمریکا در حال
افزایش است و به طور متوسط به حدود 3.04
دالر در هر گالن رسیده که بیش از دو برابر
قیمت مــدت مشابه ســال گذشته اســت.در
همین حال بلومبرگ نیز اعالم کرد :هند قصد
دارد حدود پنج میلیون بشکه نفت از ذخایر
نفت استراتژیک خــود را در راســتــای اقــدام
هماهنگ با آمریکا و متحدان دیگرش به منظور
پایین بردن قیمتها بفروشد.با این حال نشریه
اویل پرایس به نقل از یک منبع نزدیک به اوپک
پالس اعالم کرد :اوپک پالس به ژاپن ،آمریکا،

مهر  -پلیس امنیت اقتصادی ناجا در اطالعیهای
از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته
اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش
رمز ارز دیجیتال با نام دریک خبر داد .کارآگاهان
پلیس امنیت اقتصادی ناجا با انجام این مأموریت
مهم که با هماهنگی دادسرای ویژه رسیدگی به
جرایم اقتصادی صورت گرفت ضمن دستگیری
اعضای اصلی شبکه ،بیش از هزار و ۵۰۰میلیارد
ریال وجوه دریافتی از مردم را در حسا بهای
متهمان کشف و برای جلوگیری از خروج وجوه
مــذکــور بــه خــارج از کشور حسا بهای آن ها
را مسدود کردند ».وجــوه توقیف شده مربوط
بــه تــعــداد هــزار و  ۷۱۵نفر بــوده کــه اقـــدام به
خرید رمز ارز مذکور کرده بودند.

امروز جلسه برای تصمیمگیری
نهایی درباره قیمت خودرو
تسنیم  -ستاد تنظیم بازار احتما ًال امروز تصمیم
نهایی را درخصوص قیمت خودرو اتخاذ خواهد
کــرد .بــراســاس اعــام وزیــر صمت ،بعد از لغو
افزایش قیمتها توسط رئیس جمهور ،قرار شد
تعیین قیمتهای جدید خودرو به ستاد تنظیم
بازار محول شود .با گذشت دو هفته از واگذاری
مسئولیت تعیین قیمت خودرو به این ستاد هنوز
تصمیمگیری در این باره صورت نگرفته است.
البته براساس اخبار رسیده گویا قرار است بعد
از چانهزنیهای بسیار ،ستاد تنظیم بازار امروز
درباره قیمت خودرو نظر خود را اعالم کند.

140048041

140048052

140048051

چین و کره جنوبی هشدار جدی داده است که
در صورت آزادسازی میلیون ها بشکه نفت از
محل ذخایر استراتژیک خود ،واکنش مناسبی
خواهد داشت که احتماال روند افزایش تولید
را کندتر خواهد کرد .این اتفاق باعث صعود
بیش از  2دالری قیمت نفت و بازگشت نفت از
محدوده  78دالر به حدود  81دالر شد.به این
ترتیببایدمنتظرماندودیددعوایدیپلماتیک
بــازار نفت که فعال بین آمریکا و اوپــک پالس
به رهبری روسیه است ،قیمت نفت را به کجا
خواهد برد.طی ماه های اخیر با توجه به خروج
اقتصاد جهانی از دوره رکود کرونایی ،اقتصاد
جهانی در مسیر رشد قرار گرفت و با افزایش
تقاضا برای نفت ،قیمت این محصول نیز به
باالتر از  80دالر رسید.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت
شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد
که در آبان ماه و در گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش
قیمت نسبت به مــاه قبل مربوط به گروه
«ادویه و چاشنی» (واقع در گروه محصوالت
خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر-
کاالهای رب گوجه فرنگی ،زعفران و سس
گوجه فرنگی) ،گروه «سبزیجات» (گوجه
فرنگی ،فلفل دلــمـهای و سیب زمینی) و
گروه «انواع گوشت» (گوشت مرغ ،کالباس
و سوسیس) بوده است.

نبض بازار

تداوم گرانی برنج
بردبار -در حالی که حــدود دو ماه قبل انواع
برنج ایرانی با قیمت حدود  30تا  40هزار تومان
قابل معامله بود اما با گذری به بازار غله و خواربار
پایتخت واقع در خیابان انبار نفت شاهد تداوم
گرانی برنج بودیم به طوری که قیمت برنج درجه
یک ایرانی اکنون به 50هزار تومان و باالتر رسیده
است( :قیمت ها به ازای کیلوگرم است)
برنج هاشمی استخوانی معطر 50 ،هزار تومان
برنج طارم استخوانی عطری 33 ،هزار تومان
برنج عنبربو اعالی خوزستان 35 ،هزار تومان
برنج نیم دانه 28 ،هزار تومان
برنج دم سیاه استخوانی اعال 53 ،هزار تومان
برنج هاشمی اعال پره سرتاش 55 ،هزار تومان
برنج دودی اعال 55 ،هزار تومان
برنج طارم هاشمی عطری 50 ،هزار تومان
برنج باب هتل 40 ،هزار تومان
برنج مروارید آستانه 42 ،هزار تومان
برنج طارم فجر شمال 29 ،هزار تومان
برنج فجر ممتاز 40 ،هزار تومان
برنج سرالشه هاشمی 35 ،هزار تومان
برنج صدری استخوانی 38 ،هزار تومان
برنج هندی کیسه  10کیلویی 300 ،هزار تومان

