
 
چرتکه

۱۰ قانوِن جدید برای مدیریِت پول
بخش اقتصاد- مدیریِت پول چیزی فراتر از درِس بار ها نقل شدۀ 
درآمد  است که می گفت:  کاپرفیلد  دیوید  رمان  در  دیکنز  چارلز 
ساالنه ۲۰ پوند، خرِج ساالنه ۱۹ پوند، نتیجه اش می شود شادی. 
درآمد ساالنه ۲۰ پوند، خرج ساالنه ۲۶ پوند، نتیجه اش برابر است 

با بدبختی.
قوانیِن سادۀ دیگری  پس؛ پس انداز کننده ها و سرمایه گذار ها چه 
را می توانند برای مدیریت پول خود به کار بگیرند تا هم مطمئن 
باشند از زمان حال به قدر کافی بهره می برند و هم آینده خود را 
تضمین می کنند؟ ما چند قانون را به شما معرفی می کنیم که با 

هر میزان درآمد می توانید آن را به کار ببرید:

قانوِن ۵۰-۳۰-۲۰: پایه ای ترین قانوِن مدیریت بودجه
به نظر می رسد یکی دیگر از آن قوانیِن زودگذر رژیم غذایی است، 
اما قانوِن ۵۰-۳۰-۲۰ برای آن است که بودجه تان، نه خوِدتان را 
روی فرم نگه دارید. این قانون یکی از مفیدترین و ساده ترین و 

معروف ترین قوانین مدیریت بودجه است.
از کم کردن  )بعد  درآمد شما  از  قانون: ۵۰ درصد  این  بر طبق   
بشود،  شما  نیاز های  صرِف  باید  می پردازید(  مالیات  اگر  مالیات، 
مانند واِم خانه یا اجاره بها، غذا، لوازم مورِد نیاز، هزینه رفت و آمد، 
بیمه، قرض های ماهیانه و هزینه های مربوط به مراقبت از فرزندان؛ 
۳۰ درصد از درآمد باید صرِف هزینه های شناور شوند – چیز های 
شامل  می تواند  که   – باشد  داشته  دارید  دوست  که  قشنگی 
تعطیالت رفتن، انجام کار هایی که به شما احساس لذت می دهد، 
خوردن یک غذای خوشمزه در یک رستوران شیک یا خریِد فیلم 
باشد. ۲۰ درصد باقی مانده باید پس انداز و سرمایه گذاری شود تا 

قرض هایتان را به مرور کاهش دهید.

یک صندوق برای فوریت ها: پس انداز برای روز مبادا
آماده بودن همیشه به نفع شماست. از دست دادن شغل به هر 
شخصی تان  وضعیت  در  که  تغییراتی  یا  بیماری  تصادف،  دلیل، 
رخ می دهد می تواند بر میزاِن نقدینگی شما اثر بگذارد. تعمیراتی 
که به صورت غیرمنتظره برای خانه پیش می آید، مشکالتی که 
برای خودرو پیش می آید یا هر هزینه دیگری که آن را پیش بینی 

نکرده اید، شامل این موارد است.
 اگر طوری پس انداز کنید که در صورت مشکالتی که گفته شد، 
مجبور  دیگر  دهید،  پوشش  را  خود  ماه   ۶ تا   ۳ مخارج  بتوانید 
نیستید، با مواجه شدن ناگهانی با این مشکالت تازه به فکر چاره 
بیفتید. این پول را در یک حساب بانکی جدا و قابِل دسترس قرار 
باشید.  مجبور  واقعاً  آنکه  نزنید، مگر  به آن هرگز دست  دهید و 
به برنامه خود دقت کنید، هر چه تعهداتتان بیشتر باشد، و افراد 
نیاز دارید پول  بیشتری به شما و درآمدتان وابسته باشند، شما 

بیشتری را در این حساب پس انداز کنید.

چه می خواهید؟ یک برنامه برای زندگی تهیه کنید
به  نگاهی  با  اهداف  تعیین  بروید.  می خواهید  کی  و  کجا  بدانید 
آینده و یادآوری به شما درباره اینکه چرا چنین پولی را ذخیره 
می کنید و برای چه مدت می خواهید این کار را انجام دهید، به 
شما کمک می کند نظِم مالِی سالمی داشته باشید. برطبق گزارش 
بانک اچ اس بی سی در انگلستان، ۴۲ درصد از افرادی که در سن کار 

کردن بودند اعالم کردند فقط برای کوتاه مدت پس انداز می کنند.
اهداف زندگی می تواند شامل خرید یک خانه، پرداخت پول برای 
پی خواهد  در  برایتان  ارتقاء شغلی  که  مشارکت در کالس هایی 
داشت، لذت بردن از دوران بازنشستگی یا به جا گذاشتِن میراثی 
زندگی  در  هر کسی  مالی  مدیریت  برنامه  باشد.  عزیزانتان  برای 
بازتابی از تغییراتی است که در نیاز های سرمایه گذاری و پس انداز 
سنین  به  چه  هر  مثل  برای   – می دهد  رخ  سن  افزایش  با  وی 
بازنشستگی نزدیکتر می شوید باید خطرپذیری مالی را کمتر کنید.

بازنشستگِی مثبت 
برای  افراد  از  فقط ۲۹ درصد  نشان می دهد  اچ اس بی سی  گزارش 
بازنشستگی خود پس انداز می کنند. هر چه زودتر این کار را شروع 
کنید، برایتان مفیدتر خواهد بود. برای داشتِن اندکی خوشگذرانی 
هزینه ها  به  نسبت  و  کنید  پس انداز  بازنشستگی خود  دوران  در 
گذشته  هماتایان  به  نسبت  بازنشستگان  امروز  باشید.  واقع بین 
خود سالمت بهتر و طول عمر باالتری دارند؛ اما زندگی طوالنی تر 
همچنین به این معنی است که امکان مخارج درمان نیز افزایش 
عنوان  به  بازنشستگی  به  که  است  خوب  گاهی  بنابراین  میابد؛ 
دورانی که از دو مرحه تشکیل شده است فکر کنید: دوراِن اول که 
فرد بازنشسته هنوز فعال است و دوره پس از آن که نیاز به حمایت 
دیگران دارد. اگر می خواهید در دهه ۷۰ زندگی همچنان سرحال 

باشید، از همین حاال برنامه ریزی کنید.

فقط ذخیره نکنید، سرمایه گذاری کنید
هم  و  کنید  پس انداز  هم  کند،  کار  پولتان  می خواهید  اگر 
سرمایه گذاری. در زمانی که نرخ سود پایین است، منطقی نیست 
که پولتان را راکد نگه دارید. البته در هنگام سرمایه گذاری حواستان 
به آن صندوقی که برای خرج های پیش بینی نشده است نیز باشد. 
زیرا سرمایه گذاری همانقدر که می تواند بازگشت هنگفت سرمایه 

داشته باشد، می تواند ارزش اولیه پول شما را نیز کاهش دهد.

تکنولوژی را با آغوِش باز بپذیرید
تکنولوژی می تواند در مدیریت مالی، پس انداز و سرمایه گذاری به 
شما کمک کند. به ابزار های برنامه ریزی، ابزار های مالِی حرفه ای، 
حسابداری و سرمایه گذاری مستقیم از طریق کامپیوتر یا گوشی 

تلفن همراهتان، دسترسی پیدا کنید.
از کم شروع کنید: سرمایه گذاری را به عادت خودتان تبدیل کنید

برخی گمان می کنند سرمایه گذاری فقط برای کسانی است که 
درآمد های باال دارند. درحقیقت، شما می توانید سرمایه گذاری را 
برخی مخارج  از آن شروع کنید.  یا کمتر  پوند در سال  با ۱۰۰ 
غیرضروری را با اندکی تأمل کم کنید. مثاًل به این فکر کنید که آیا 

در این لحظه واقعاً به خرید یک قهوه احتیاج دارید؟

همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید
حتی اگر پوِل زیادی ندارید، عقالنی تر است که پولتان را در جا های 
افزایش و  را  بیشتر  تا احتمال سود  مختلف سرمایه گذاری کنید 
خطر را کاهش دهید. حتماً مطمئن باشید که همه پول خود را یک 

حساِب بانکی یا در یک کار سرمایه گذاری نکرده اید.

کاِر خوب را ادامه دهید
اوایل  اما  کند،  استرس  دچار  را  شما  نباید  واقعاً  مالی  مدیریت 
بلند مدت خود را نسبت به  به تالش بیشتری احتیاج دارد. نگاهِ 
وضعیت مالی تان حفظ کنید. برنامه های خود را مرور کنید و گاهی 
تغییراتی که الزم است را بدهید. هرچه اطالعات بیشتری داشته 

باشید، بهتر عمل خواهید کرد.
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ایرانی ها چند ساعت کار می کنند؟ 

ما  از  کدام  هر  می گذرد؟  چگونه  ایرانی ها  ساعت   ۲۴ اقتصاد-  بخش 
اختصاص  مختلفی  کارهای  به  شرایطمان  به  توجه  به  را  روز  ساعت های 
می دهیم. افراد شاغل، دانشجوها، خانه دارها و ... هر کدام برنامه  روزانه خود را 
دارند. آمارها نشان می دهد ایرانی ها به طور متوسط روزانه کمتر از سه ساعت 

را به فعالیت های شغلی  اختصاص می دهند.
به گزارش ایرناپالس، مرکز آمار ایران با انتشار نتایج 
نقاط شهری کشور  از گذران وقت  طرح آمارگیری 
عموم  اختیار  در  را  اطالعاتی   ۱۳۹۸-۹۹ سال  در 
گذاشته که می توان با استفاده از آن، یک روز یک 
فرد ایرانی را توصیف کرد. این طرح مربوط به دوره 
یک ساله ای است که از پاییز ۱۳۹۸ آغاز می شود و تا 

پایان تابستان ۱۳۹۹ را پوشش می دهد.
فکر می کنید بیشترین زمانی که ما مردم ایران به طور 
چه  به  مربوط  می دهیم،  اختصاص  آن  به  متوسط 
فعالیتی است؟ کار؟ گذران وقت با خانواده، مطالعه؟

بیشترین زمانی که هر فرد ایرانی به طور متوسط در 
طول یک شبانه روز به آن اختصاص می دهد مربوط 
به فعالیت هایی مانند خوابیدن، خوردن و آشامیدن، 
با  مرتبط  و سفر  پزشکی   – بهداشتی  مراقیت های 
فعالیت های رسیدگی و خودمراقبتی یا به طور کلی 
»رسیدگی و خودمراقبتی« است یعنی ۱۱ ساعت و 

۳۴ دقیقه در هر ۲۴ ساعت.
مرکز آمار ایران برای انحام این طرح آمارگیری، همه 

فعالیت هایی را که یک فرد در طول یک شبانه روز انجام می دهد، براساس 
طبقه بندی فعالیت های بین المللی گذران وقت یا ICATUS به ۹ گروه 
اصلی تقسیم می کند. این ۹ گروه شامل »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای 
مزد«، »تولید کاالها، برای استفاده نهایی خود«، »خدمات خانگی بدون مزد، 
برای اعضای خانوار و خانواده«، »خدمات مراقبتی بدون مزد، برای اعضای 
کارهای  سایر  و  کارآموزی  مزد،  بدون  داوطلبانه  »کار  خانواده«،  و  خانوار 
ارتباط، مشارکت اجتماعی  آداب و  بدون مزد«، »یادگیری«، »معاشرات، 
رسوم دینی«، »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« و 

»رسیدگی و خودمراقبتی« هستند.
برای محاسبه میانگین  ساعت های صرف شده در هر گروه، جمع این ساعت ها 

بر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، تقسیم می شود. بر این اساس، هر ایرانی به طور 
متوسط، ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه در روز را صرف »رسیدگی و خود مراقبتی« 
رسانه های  فراغت،  »فرهنگ،  به  مربوط  وقت،  گذران  دوم  رتبه  می کند. 
گروهی و تمرین های ورزشی« است که به طور متوسط، چهار ساعت و ۱۹ 

دقیقه از وقت ایرانیان را می گیرد. روزانه به طور متوسط، ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه 
به »خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« و ۲ ساعت و 

۴۶ دقیقه نیز به »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« تعلق می گیرد.
هر ایرانی به طور متوسط یک ساعت و ۳۶ دقیقه در روز را به »معاشرت، 
می دهد.  اختصاص  دینی«  رسوم  و  آداب  و  اجتماعی  مشارکت  ارتباطات، 
ایرانی ها برای »خدمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« 

روزانه ۲۵ دقیقه و برای »یادگیری« روزانه ۲۳ دقیقه اختصاص می دهند.
کمترین زمان در شبانه روز برای »تولید کاال برای استفاده نهایی« و »کار 
داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد« صرف می شود 

یعنی به ترتیب چهار و ۲ دقیقه.

تفاوت وقت گذرانی بین زنان و مردان
اگر گذران وقت را برای زنان و مردان به طور جداگانه بررسی کنیم، مهم ترین 
تفاوت قابل مشاهده، در زمان صرف شده برای اشتغال و کار خانگی بین 

زنان و مردان است.
به طور متوسط هر زن ایرانی حدود چهار ساعت و 
۴۶ دقیقه در طول شبانه روز را به »خدمات خانگی 
بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« اختصاص 
تنها ۵۳ دقیقه  برای مردان  این زمان  اما  می دهد، 
مردان  مقابل،  در  است.  از یک ساعت  یعنی کمتر 
به  را  دقیقه   ۵۹ و  ساعت  چهار  متوسط  به طور 
»اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« اختصاص 
گروه،  این  در  زنان  زمان صرف شده  اما  می دهند، 
به طور متوسط ۳۸ دقیقه است، یعنی کمی بیشتر 

از نیم  ساعت.
با این حال، آیا واقعاً ایرانی ها روزانه تا این حد کم کار 
می کنند و زمان محدودی را به فعالیت های شغلی 
گذران  می توانیم  پاسخ  برای  می دهند؟  اختصاص 
وقت را در بین دو گروه شاغل و بیکار، بررسی کنیم.

ایرانی ها چند ساعت کار می کنند؟
با بررسی الگوی گذران وقت در بین جمعیت شاغل 
مشخص می شود که زمان صرف شده برای »اشتغال 
و فعالیت های مرتبط با مزد« در افراد شاغل، به طور 
شبانه روز  در  دقیقه   ۲۵ و  ساعت  هفت  متوسط 
است که به هشت ساعت کاری که به طور معمول از یک فرد شاغل انتظار 
می رود، فاصله چندانی ندارد. جمعیت بیکار در مقایسه با جمعیت شاغل، سه 
ساعت و ۳۶ دقیقه بیشتر برای گروه »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی 
و  ساعت  متوسط ۶  به طور  یعنی  می گذارند،  وقت  ورزشی«  تمرین های  و 
۵۲ دقیقه در طول شبانه روز. مدت زمانی که جمعیت بیکار به »رسیدگی 
و خودمراقبتی اختصاص می دهند ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه است؛ یعنی یک 
براساس  را  افراد شاغل  اگر  از جمعیت شاغل.  بیشتر  دقیقه  و ۴۶  ساعت 
وضعیت شغلی شان بررسی کنیم نیز به نتایج جالبی می رسیم. تنها گروهی 
که در شبانه روز، بیش از هشت ساعت را به فعالیت های شغلی اختصاص 

می دهند، افراد »مزد و حقوق بگیر در بخش تعاونی« هستند.

بخش اقتصاد- حدود دو سال از انتشار سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها 
توسط بانک مرکزی می گذرد. در این مدت بانک مرکزی چین، پول الکترونیکی 
خود را معرفی و بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز مقدمات معرفی یوروی دیجیتال 

را فراهم کرده است. پرسش این است که تصمیم بانک مرکزی درباره 
رمزارزها و پس از آن، پول الکترونیکی ایران چه خواهد بود؟

بانکی خود دارند،  یا حساب های  امروزه مردم در جیب  پولی که 
توسط بانک های مرکزی به صورت متمرکر عرضه می شود. اگر بانک 
مرکزی نخواهد پول فیزیکی یعنی سکه و اسکناس منتشر و به عنوان 
جایگزین، پولی غیر فیزیکی را معرفی کند »پول دیجیتال« یا »پول 
الکترونیکی« وارد چرخه اقتصاد می شود. بنابراین پول دیجیتال در 

مقابل پول فیزیکی قرار دارد.
توسط  که  هستند  هم  پول هایی  دیجیتال،  پول های  دنیای  در 
بانک های مرکزی عرضه نمی شوند. بلکه شبکه ای از افراد با استفاده 
از رایانه ها و بر مبنای فناوری های مختلفی از جمله بالک چین این 

پول های جدید را معرفی می کنند.
در واقع به این شبکه کامپیوتری یک مساله ریاضی داده می شود و 
هر رایانه ای که آن را زودتر حل کند، امتیازی می گیرد. این امتیاز، 
به یک واحد پول تبدیل می شود. این همان فرآیندی است که در 

استخراج بیت کوین رخ می دهد.
رایانه امتیاز به دست آمده از حل مساله را به صورت یک الگوی ظاهر بی نظم از 
حروف و اعداد ذخیره می کند که به آن »َهش« گفته می شود. این تبدیل در 
واقع نوعی رمزنگاری است. رمزارزهایی مانند بیت کوین طوری عمل می کنند 
به صورت  را  از همه وقایع شبکه  اعضای شبکه، یک نسخه  از  که هر کدام 
رمزنگاری شده در اختیار داشته باشند. به همین دلیل هم نیازی به یک نهاد 

متمرکز مانند بانک مرکزی وجود ندارد.
تفاوت پول دیجیتال و پول رمزنگاری شده

هر پولی که به صورت الکترونیکی قابل ذخیره و انتقال باشد، ارز دیجیتال 
است. رمزارزها و همچنین ارز یا پول مجازی، از انواع ارزهای دیجیتال هستند. 
تنظیم گری  و  متمرکزند  غیر  رمزنگاری شده،  پول های  یا  رمزارزها  بنابراین 
انواع  انجام می شود. ارزش گذاری آنها مانند سایر  آنها توسط اعضای شبکه 
دارایی هاست و از آنجایی که تاریخچه تراکنش های در آن ثبت می شود، اعضای 
شبکه دسترسی همگانی به این تاریخچه دارند و در نهایت، همان طور که از نام 

آنها پیداست، رمز ارزها، رمزنگاری شده اند.
در مقابل، پول دیجیتال، لزوما رمزنگاری شده نیست و امکان ردیابی تراکنش ها 
برای همه  استفاده کنندگان از آن وجود ندارد. ارزش گذاری پول دیجیتال 

مانند پول فیزیکی است و انتشار و عرضه آن به صورت متمرکز توسط بانک های 
مرکزی انجام می شود.

گفت  می توان  رمزنگاری شده  پول  و  دیجیتال  پول  ویژگی های  با  توجه  با 

پول  است.  رمزنگاری  و  تمرکز  در  دیجیتال  پول  و  رمزارز  تفاوت  مهم ترین 
دیجیتال بر خالف رمزارز، لزوماً رمزنگاری شده نیست و نکته مهم تر اینکه در 
پول دیجیتال، همچنان شخص ثالث یعنی بانک مرکزی وجود دارد که به طور 

متمرکز بر این پول نظارت کند. 
بانک مرکزی درباره رمزارزها چه می گوید؟

بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی، اولین بار به صورت جدی حدود ۲ 
سال پیش در بهمن ۱۳۹۷ با انتشار پیش نویسی درباره رمزارزها به این حوزه 
ورود کرد. در متن این پیش نویس، سه رمز ارز جهان روا، منطقه ای و ملی 
تعریف شد اما استفاده از رمزارزهای جهان روا مانند بیت کوین به عنوان ابزار 

پرداخت در داخل کشور، غیرمجاز اعالم شد.
در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها از پنج نوع توکن بر اساس نوع پشتوانه 
نام برده شد که از بین آنها، تنها توکن با پشتوانه ریال، امکان استفاده به عنوان 
ابزار پرداخت را دارد و توکن های با پشتوانه طال، فلزات گران بها، ارز، دارایی های 
مشهود و غیر مشهود و نیز توکن بدون پشتوانه، در گروه ممنوعه های ابزار 
پرداخت قرار دارند. همچنین بانک مرکزی قانون گذاری در زمینه استخراج 
رمزارزهای جهان روا و توکن های بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و 

بورس محول و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و مسئولیت های خود 
اعالم کرده بود. 

 یوآن و یوروی الکترونیکی در راهند
از  پس  الکترونیکی  پول  و  رمزارزها  درباره  تصمیم گیری 
رمزارزها  و ضوابط حوزه  الزامات  پیش نویس  انتشار سند 
در سال ۱۳۹۷ تا زمان انتشار یادداشت رئیس کل بانک 
مرکزی در یکشنبه گذشته بیشتر به بُعد استخراج رمزارزها 
و در واقع آن بخشی محدود شد که برعهده وزارت صمت 

قرار دارد.
اما در همین بازه دو ساله، تحوالت قابل توجهی در حوزه 
انتشار پول الکترونیکی رخ داده است. در چین به عنوان 
 e-RMB یا الکترونیکی  از پول  کشور پیش رو، استفاده 
به صورت آزمایشی آغاز شده است. پول الکترونیکی چین، 
اولین نمونه در نوع خود است که توسط بانک مرکزی یک 

اقتصاد بزرگ حمایت می شود.
به دنبال  نیز   اروپا  اتحادیه  بانک مرکزی  از طرف دیگر 
یا  الکترونیکی  یوروی  است.  الکترونیکی  یوروی  معرفی 
افزایش تقاضای  به  بانک  این  از طرف  دیجیتال پاسخی 
نیست جایگزین شکل  قرار  و  بوده  الکترونیکی  پرداخت 
فیزیکی یورو شود اما می تواند کاهش چشم گیر استفاده از پول نقد را به همراه 
داشته باشد. عالوه بر این یوروی الکترونیکی می تواند به عنوان ابزار پرداختی 
جهانی توسط شرکت های خصوصی و نیز بانک های مرکزی خارجی مورد 
استفاده قرار گیرد. اکنون پس از گذشت حدود دو سال، یادداشت عبدالناصر 
همتی درباره رمز پول بانک مرکزی می تواند مساله پول الکترونیکی در ابران 

را به سرانجام برساند. 
برنامه بانک مرکزی برای رمز پول چیست؟

همتی در یادداشت خود به جلسه هایی که در دو سال گذشته برای بررسی 
و قاعده گذاری در باالترین سطوح سیاست گذاری های اقتصادی جهان درباره 
رمزارزها تکرار شده اشاره کرده و گفته الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف 
اهداف  جمله  از  همتی،  عقیده  به  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  متفاوت 
بانک های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین المللی 
کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است. بر این اساس، بانک 
مرکزی ایران نیز با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای 
مختلف، در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه بوده و ویرایش اولیه 

سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

پول الکترونیکی ایران در راه است؟

دست اندازهای تورمی بهمن ماه
گروه  رکوردداری  نشان دهنده  بهمن ماه  تورم  کارنامه  اقتصاد-  بخش 
افزایش نرخ تورم در میان سایر گروه های  »قند و شکر و شیرینی ها« در 
خوارکی ها و آشامیدنی هاست. از طرف دیگر، قیمت ها »مسکن، آب، برق، 
نیز شاهد کاهش  ارتباطات  ثابت مانده و در گروه  گاز و سایر سوخت ها« 
میانگین قیمت ها هستیم. اگر شما هم جزو حقوق بگیرانی هستید که هر ماه 
برای تهیه نیازهای منزل به فروشگاه ها می روند، حساب قیمت ها را دارید. 
کاهش نرخ تورم ماهانه که از آبان شروع شده بود، نتوانست بیشتر از سه 
ماه ادامه یابد به گونه ای که جدیدترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت 
مصرف کننده در بهمن ماه، نشان دهنده افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه، ماهانه 

و سالیانه در ماه گذشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه بهمن به 
۲۹۲.۸ واحد در مقایسه با ۲۸۵.۷ واحد در دی ماه رسیده و بنابراین نرخ 
تورم ماهانه عدد ۲.۵ درصد را برای بهمن نشان می دهد. نرخ تورم ماهانه 
۲.۵ درصدی در بهمن به معنای افزایش ۰.۷ واحدی نرخ تورم نسبت به 
دی ماه است و به نظر می رسد بار دیگر روند صعودی نرخ تورم از بهمن آغاز 

شده باشد.
بر این اساس و با ثبت این نرخ برای بهمن، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از 
آبان آغاز شده بود، پس از سه ماه متوقف شد. نرخ تورم ماهانه در مهر، آبان، 
آذر و دی به  ترتیب برابر با ۷، ۵.۲، ۲ و ۱.۸ درصد بوده، اما این روند نزولی 

بیش از این ادامه نیافت و در بهمن به ۲.۵ درصد رسید.
 عالوه بر این به نظر می رسد افزایش نرخ تورم ماهانه بهمن برای ساکنان 

مناطق روستایی ملموس تر از مناطق شهری بوده است.
بررسی آمار تورم ماهانه شهری و روستایی نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در 
مناطق شهری از ۱.۹ در دی ماه به ۲.۴ درصد در بهمن ماه رسیده است. در 
مناطق روستایی نیز نرخ تورم ماهانه ۱.۷ درصدی در دی ماه به ۳.۳ درصد 

در بهمن افزایش یافته است.
در حالی که نرخ تورم ماهانه در مناطق شهری نیم واحد درصد افزایش را 
نشان می دهد، افزایش نرخ تورم مناطق روستایی در مدت مشابه ۱.۶ واحد 

درصد بوده است.
تورم در گروه شیرینی ها

تورم  نرخ  بیشترین  نشان می دهد  و خدمات  کاال  گروه های عمده  بررسی 
ماهانه مربوط به گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« بوده است. بر این اساس، 
شاخص قیمت »خوراکی ها و آشامیدنی ها« در بهمن ماه نسبت به دی ماه، 

۵.۳ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم »خوراکی ها و آشامیدنی ها« در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه 
 ۳۴.۷  ،۱۳۹۹ بهمن  به  منتهی  ماه   ۱۲ طول  در  و  درصد   ۶۷.۲ پارسال، 
درصد افزایش را تجربه کرده است. بیشترین نرخ تورم ماهانه »خوراکی ها و 
آشامیدنی ها« مربوط »به قند و شکر و شیرینی ها« است که نسبت به دی ماه 

رشد ۱۱.۷ درصد را نشان می دهد.
گروه  به  مربوط  نقطه ای  تورم  نرخ  بیشترین  آمار،  مرکز  گزارش  اساس  بر 
»روغن ها و چربی ها« است که رشد ۹۹.۵ درصدی را در بهمن امسال نسبت 
به بهمن سال گذشته نشان می دهد. تورم نقطه به نقطه، نرخ رشد شاخص 

قیمت در یک ماه را نسبت به ماه مشابه سال پیش، مقایسه می کند. در 
نتیجه نرخ تورم نقطه به نقطه ۹۹.۵ درصدی برای این گروه به این معناست 
که قیمت »روغن ها و چربی ها« به طور میانگین در بهمن امسال نسبت به 

بهمن سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
نان و غالت نیز رکورددار نرخ تورم ساالنه هستند. در نرخ تورم ساالنه، درصد 
تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت 
به دوره مشابه پارسال مورد مقایسه قرار می گیرد. بر این اساس، نرخ تورم 
نان و غالت در دوازده  ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه 

سال پیش ۴۵.۶ درصد رشد داشته است.

کدام گروه کاالها در بهمن تغییر قیمت نداشتند؟
برق، گاز و سایر سوخت ها« در  میانگین قیمت ها در گروه »مسکن، آب، 
بهمن ماه، نسبت به دی ماه بدون تغییر بوده و در گزارش مرکز آمار نرخ 
تورم ماهانه این گروه صفر اعالم شده است. در این گروه، اقالمی مانند اجاره، 
خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی و نیز آب، برق و سوخت در محاسبه 

نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد.
گروه  به  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  کمترین  آمار،  مرکز  گزارش  اساس  بر 
ارتباطات است که در آن میانگین قیمت های بهمن ماه نسبت به دی ماه رشد 
منفی ۱.۵ درصدی را نشان می دهد. بر این اساس، به طور میانگین قیمت 
کاالها و خدمات در گروه ارتباطات در بهمن ماه نسبت به دی، ۱.۵ درصد 

کاهش یافته است.


