
روند افزایشی قیمت برنج ایرانی در سال جاری تا جای پیش 
رفته که اکنون رکورد گرانی آن شکسته شده و به ۶۲ درصد 
رسیده است، هر کیلو از این کاال در آمار رسمی تا مرز ۵۳ هزار 
تومان هم فروش رفته و می تواند در بازار بیش از این نیز باشد.

به گزارش ایسنا، آنچه در رابطه با وضعیت قیمت برنج در سال 
جاری رخ داده  نشان از روند افزایشی این کاال در عمده ماه های 

سال داشته که در برنج ایرانی و وارداتی مشهود است.

فروش برنج ایرانی تا بیش از ۵۲ هزار تومان 
تازه ترین گزارشــی که مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط 
قیمت اقالم خوارکی در مهر امســال منتشر کرد در رابطه با 

برنج نشان می دهد که هر کیلو برنج ایرانی در مهر پارسال به 
طور متوسط ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده که در شهریور ماه به 
حدود ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و برای مهر ماه متوسط 

قیمت آن ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.
 افزایش قیمت برنج ایرانی در فاصله شهریور تا مهر به طوری 
قابل توحه است ۹.۷ درصد در این بازده زمانی گران شده است 
و در مقایسه با مهر پارسال ۶۲ درصد افزایش قیمت دارد و تا 

۵۲ و ۷۰۰ تومان فروخته شده است.
اما برگشــت به هفت ماه گذشته و بررســی آمار قیمت برنج 
ایرانی نشان از شکست رکورد گرانی آن دارد؛ به طوری که در 
فرودین به طور متوسط ۴۸.۱ درصد، اردیبهشت ۴۴.۴، خرداد 

۴۲.۳، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد گران شده که در 
مهرماه به ۶۲ درصد می رسد.

این روند نشان می دهد افزایش قیمت برنج ایرانی از مرداد تا 
مهر رشد قابل توجهی دارد.

برنج خارجی همچنان گران می شود
اما در رابطه با قیمت برنج خارجی نیز افزایش ۲۴.۷ درصدی 
در مقایسه با مهر پارسال ثبت شده است، هر کیلو برنج خارحی 
در مهر سال گذشــته ۲۱ هزار و ۱۰۰، شهریور ماه ۲۵هزار و 
۹۰۰ و در مهر ماه ۲۶هزار و ۴۰۰ تومان بوده اســت که البته 
در ماه گذشته تا بیش از ۳۰ هزار تومان رفته که نشان از تورم 

ماهانه ۱.۸ و تقطه به نقطه ۲۴.۷ درصد دارد. برنج خارجی در 
دو سال اخیر با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش قیمت داشت 

ولی این روند افزایشی متوقف نشده است و ادامه دارد.

 وضعیت واردات برنــج و دپوی چند هزارتنی در 
زمان ممنوعیت

افزایش قیمت برنج در حالی رخ می دهد که از ابتدای مرداد 
سال جاری با شروع ممنوعیت فصلی واردات که تا آبان ادامه 
دارد ،واردات برنج ممنوع شــده و گرچــه رایزنی هایی برای 
ترخیص برنج وورود به بازار جهت تعدیل قیمت، در این مدت 
وجود داشته اما با توجه به شروط تعیین شده فقط ۱۵ هزار تن 

مجوز ترخیص را دریافت کرده که آن هم مشخص نیست وارد 
بازار شده است یا  خیر ؟

این در شرایطی اســت که اعالم اخیر مســئوالن گمرک از 
این حکایت داشــت که مذاکراتی برای ترخیــص ۸۵ هزار 
تن برنج  که بعد از ممنوعیت واردات به بنادر رســیده انجام 
 شــده که بتواند تا حدودی وضعیت بازار برنج را تحت تاثیر 

قرار دهد.  
در نیمــه اول امســال واردات برنج حدود ۷۱۴ هــزار تن به 
ارزش ۶۰۸.۱ میلیون دالر بوده اســت که در مقایسه با مدت 
 مشابه ســال قبل از لحاظ وزنی ۳۳ درصد و ارزش ۲۴ درصد 

افزایش دارد.

مدیرکل صنایع برقی، فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صمت گفت: در نشست تولیدکنندگان با معاون 
اول رئیس جمهور قرار شد این وزارت خانه قیمت 
لوازم خانگی در بازار را به صورت روزانه رصد کند.

به گزارش خبرنــگار مهر، کیوان گــردان مدیر 
کل صنایــع برقی، فلزی و لــوازم خانگی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دقایقی قبل در برنامه زنده 
تلویزیونی درباره نشســت تولید کنندگان لوازم 
خانگی با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
گفت: با توجه به حمایت های جدی کشور و نظام 
از تولید داخل لوازم خانگی، معاون رئیس جمهور 
تأکید داشــت نگاه به کیفیت این کاالها که جزو 

حقوق مصرف کننده است، رعایت شود.
وی افزود: در این نشست به صراحت گالیه هایی از 

سوی معاون اول رئیس جمهور از تولید کنندگان 
لوازم خانگی مطرح و گفته شــد تا این صنایع در 

مسیر منافع مردم حرکت کند.
گردان اظهار داشــت: دیگر دســتور معاون اول 
رئیس جمهور در خصوص ورود تولید کنندگان 
لوازم خانگی به حوزه خرده فروشی بود که مورد 

تأکید قرار گرفت.
در ادامه این جلسه ســید رضا فاطمی امین وزیر 
صمت نیز بر اهمیت اســتفاده از سامانه های این 
وزارتخانه از ســوی تولید کنندگان لوازم خانگی 

تأکید کرد.
مدیر کل صنایع برقی، فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در این جلسه 
مقرر شــد نظارت بیشتری بر ســطح بازار لوازم 

خانگی و عرضه این کاال صورت بگیرد تا به رضایت 
مندی مردم منجر شود و وزارت صنعت معدن و 
تجارت روزانه قیمت لوازم خانگی را در سطح بازار 

رصد کند.
گردان گفت: در این جلسه تولید کنندگان اعالم 
کردند علیرغــم افزایش نهاده هــای تولید، این 
کاالها را با قیمت مورد نظر وزارت صمت عرضه 

خواهند کرد.
به گفته مدیــر کل صنایع برقی، فلــزی و لوازم 
خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق اعالم 
تولید کنندگان صنایع لوازم خانگی، در نیمه دوم 
ســال که مصرف لوازم خانگی افزایش می یابد، 
شاهد بهبود کیفیت و قیمت این کاالها خواهیم 

بود که امیدواریم مورد تأیید مردم باشد.

اوراق تسهیالت مســکن در معامالت امروز بازار 
ســرمایه در بازه قیمتی ۶۸ تا ۷۱ هزار تومانی به 

فروش رسید.
به گزارش مهــر، میانگیــن قیمــت نمادهای 
زیرمجموعه اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از 
تسهیالت مســکن در معامالت امروز یکشنبه ۹ 
آبان بازار سرمایه در بازه ۶۸ تا ۷۱ هزار تومان بود.

با این حال در برخی معامالت تعدادی از نمادهای 
این برگه ها از جمله تســه ۹۹۰۸ )اوراق مسکن 
آبان سال قبل( در تعدادی از معامالت آن، قیمت 

۶۴ هزار و ۷۲۳ تومان هم ثبت شد.
در نماد معامالتی تســه ۹۹۱۲ )اوراق مســکن 

اسفند پارسال( تا ۷۲ هزار و ۹۳۵ تومان هم کشف 
قیمت شد.

بیشترین تعداد برگه های فروخته شد در معامالت 
امروز به تســه ۰۰۰۶ )اوراق مســکن شــهریور 
امسال( با ۸۸ هزار برگه و میانگین قیمت ۶۷ هزار 
و ۸۸۹ تومان برای هر برگه حق تقدم تسهیالت 
مسکن اختصاص داشت؛ در رتبه بعدی نیز نماد 
تسه ۰۰۰۷ )اوراق مسکن مهر ســال جاری( با 
فروش ۲۴ هزار برگه و متوسط قیمت ۷۰ هزار و 

۱۷۴ تومان به ازای هر برگه قرار گرفت.
با احتساب میانگین ۷۰ هزار تومان برای هر برگه، 
متقاضی دریافت تسهیالت خرید مسکن زوجین 

تهرانی تا ســقف ۴۸۰ میلیون تومان باید ۹۶۰ 
برگه و مجموعاً ۶۷ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 

هزینه کند.
این در حالی است که تســهیالت جعاله مسکن 
۸۰ میلیون تومان اســت و هزینــه دریافت وام 
خرید مســکن عماًل معادل ۸۴ درصد وام جعاله 

خواهد شد.
همچنین متقاضــی تهرانی دریافــت وام فردی 
خرید مسکن تا ســقف ۲۸۰ میلیون تومان باید 
۵۶۰ برگه با متوسط قیمت ۷۰ هزار تومان به ازای 
هر برگه و مجموعاً ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 

خریداری کند

اتاق بازرگانی تهران به بررسی کارنامه تجاری ایران در 
هفت ماهه ســال ۱۴۰۰ پرداخته که نشان می دهد در 
میان شرکای اصلی تجاری ایران جابجایی خاصی صورت 
نگرفته است. به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهایی که به 
تایید گمرک رسیده، تجارت ایران در مهر ماه با تغییراتی 
نســبت به عملکرد شهریور مواجه شــده است. میزان 
واردات کشور در مهر نسبت به ماه قبل حدودا ۲۹ درصد 
کاهش یافته است، این در حالی است که میزان صادرات 
در این مدت، ۲۸ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب 
در مجموع تجارت در یک ماه هفت درصد کاهش یافته 
است. در حوزه واردات، حدودا ۱۶.۶ میلیون تن کاالی 
اساسی با نرخ ارز ترجیحی به ارزش ۱۱ میلیارد دالر در 
هفت ماه به ایران وارد شده و همچنین میزان ترانزیت کاال 
در ایران نیز افزایشی ۸۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به ثبت رسانده است.
در میان شرکای تجاری ایران در هفت ماهه امسال اما 
تغییر محسوسی دیده نمی شــود. چین با واردات ۷.۷ 

میلیارد دالر کاال از ایــران، همچنان اصلی ترین مقصد 
صادراتی کاالهای ایرانی به شمار می رود.

پس از چین، عراق با ۵.۵، ترکیه با ۳.۴، امارات متحده 
عربی با ۲.۶ و افغانستان با ۱.۱ میلیارد دالر در رده های 
بعدی قرار دارند. در تحلیــل آمارهای صادراتی به نظر 
می رسد چین جایگاه نخست خود را قطعی کرده، این 
در حالی است که در برخی ماه ها از سال گذشته، عراق 
به عنوان اصلی ترین واردکننده کاال از ایران نام خود را 
مطرح کرده بود. همچنین ترکیه جایگاه امارات را گرفته 
و صادرات به افغانستان نسبت به ماه های ابتدایی سال 
جاری سرعت کمتری پیدا کرده که احتماال تحت تاثیر 

تغییر و تحوالت سیاسی در این کشور بوده است.
در میان اصلی ترین واردکنندگان کاال به ایران اما امارات 
متحده عربی صدرنشین است. این همسایه جنوبی از سال 
قبل توانست جایگاه چین را از آن خود کند با صادرات 
۸.۶ میلیارد دالر کاال به ایران در هفت ماهه سال جاری، 
اصلی ترین شریک ایران در این حوزه بوده است. چین با 

۶.۱ میلیارد دالر در رده بعدی قــرار دارد و ترکیه نیز با 
صادرات ۲.۹ میلیارد دالری سوم است.

در میان صادرکنندگان کاال به ایران، نام دو کشور اروپایی 
آلمان و ســوییس نیز دیده می شــود. این کشورها در 

مجموع دو میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده اند.
در بررسی تراز تجاری ایران و اصلی ترین شرکای تجاری 
نیز آمارها متفاوت اســت. تراز تجاری با امارات متحده 
عربی منفی شش میلیارد دالر است. تراز تجاری با چین 
و ترکیه اما مثبت شده و ایران بیش از آنکه از آن ها کاال 
وارد کند، به این مقاصد صادرات داشته است. عراق نیز 
همچنان واردکننده عمده کاال از ایران است و در مقابل 
صادرات قابل توجهی ندارد. در مجموع صادرات و واردات، 
همچنان چین اصلی ترین شریک تجاری ایران به شمار 
می آید و پس از آن امارات متحده عربی و ترکیه قرار دارند. 
مجموع تجارت با چین ۱۳.۸ میلیارد دالر بوده، این عدد 
در رابطه با امارات به ۱۱.۲ میلیارد دالر رسیده و تجارت با 

ترکیه نیز در مجموع ۶.۳ میلیارد دالر بوده است.

ارزش کل سهام مایکروســافت در پایان معامالت 
بازارهای ســهام آمریکا در هفته گذشته، از ارزش 
ســهام اپل فراتر رفت و حاال این شــرکت عنوان 
با ارزش ترین شــرکت عمومی جهان را به دســت 

آورده است.
بــه گــزارش سی ان بی ســی، ارزش کل ســهام 
مایکروســافت در پایان معامالت بازارهای سهام 
آمریکا در هفته گذشــته، از ارزش سهام اپل فراتر 
رفت و حاال این شرکت عنوان با ارزش ترین شرکت 

عمومی جهان را به دست آورده است.

این اتفاق پس از آن افتاد که اپل در گزارش عملکرد 
۳ ماهه خود اعالم کرد نتوانسته است به درآمد مورد 

انتظار کارشناسان برسد.
به این ترتیب ارزش کل بازار مایکروســافت طبق 
آخرین معامالت بازار به ۲.۴۹ تریلیون دالر رسیده 
است در حالی که ارزش سهام اپل به ۲.۴۶ تریلیون 

دالر رسید.
با وجود اینکه فروش آیفون امسال ۴۷ درصد نسبت 
به سال گذشته رشد کرده است اما تنها چند روز از 
فروش آیفون ۱۳ مربوط به بازه این سه ماهه بوده 

است. اما مایکروسافت توانســت در این سه ماهه 
درآمدی فراتر از انتظارات داشته باشد. درآمد این 
شرکت ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته 
است. با تعطیلی بازارهای سهام در این هفته، رشد 
سهام مایکروســافت از ابتدای امسال به ۴۸ درصد 
رسید، در حالی که سهام اپل تنها ۱۳ درصد در این 

بازه رشد کرد.
اپل اولین شرکت جهان بود که ارزش بازار آن از ۱ 
تریلیون دالر فراتر رفت و همچنین اولین شرکتی 

بود که ارزش آن از ۲ تریلیون دالر هم باالتر رفت.

رکورد افزایش قیمت برنج ایرانی شکست

هزینه دریافت وام مسکِن نیم میلیاردی؛ ۶۷ میلیون تومان

مایکروسافت با عبور از اپل گران ترین شرکت عمومی جهان شدکدام کشور بیشترین جنس ایرانی را می خرد؟
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سرمقاله

مسیر جبران 
کسری بودجه

حجم بزرگی از کسری بودجه 
یعنی بیش از ۹۰ درصد آن 
مربوط به هزینه های دولت 
است. هرچند این هزینه ها 
ضروری نبوده و قابل چشــم پوشی هستند دولت 
 می بایست برای اصالح الیحه مجلس برای کاهش 
هزینه های دولت اقدام کند. بنابراین اولین مسئله 
برای دولت جهت جبران کســری بودجه چشــم 
پوشــی از این هزینه هاست. مشــکل اصلی کشور 
کسری بودجه است و دولت باید به دنبال آن باشد که 
سیستم بودجه را به سمتی ببرد که از ریخت و پاش ها 

جلوگیری شود...

 ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان
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تحمیل تورم 
با تشدید کسری بودجه

برنامه جدید تنظیم بازار کاالهای اساسی: 

قیمت ها  بر اساس کمترین 
دخالت تعیین می شود

رکورد شکنی قیمت ها ادامه دارد

دپوی ۷ میلیون تن کاالی اساسی
صفحه۲

صفحه3

مسکن  ملی  
بدون  مشتری

۵۶   درصد   متقاضیان   هنوز   برای   مسکن   ملی   پول   واریز   نکرده اند

دولت سیزدهم درحالی تدوین بودجه ۱۴۰۱ را کلید 
زده است که بودجه سال جاری با کسری قابل توجهی 
مواجه است. هرچند رییس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به تالشــهای دولت برای بازگشت ثبات به 
اقتصاد کشور گفت: بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری 
بودجه تدوین خواهیم کرد اما رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس می گوید: این دغدغه وجود دارد که 
کسری بودجه در پایان سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان باشد و باید برای این کسری تمهیداتی 
اندیشید. به گفته فعاالن اقتصادی اگر کسری بودجه 
جبران نشود، تأمین کسری بودجه از راه هایی صورت 
می گیرد که تورم سنگینی را به سفره مردم تحمیل 
می کند. طبق آمار و ارقام منتشر شده در حوزه تورم 

تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰...

سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت دربــاره برنامه جدید 
تنظیم بازار کاالهای اساســی این وزارتخانه گفت: 
در این برنامه حلقه اول یعنــی تولید تا حلقه آخر 
یعنی توزیع به صورت هوشــمند تحــت نظارت 
بازرس ها قرار می گیرنــد و قیمت ها بــا توجه به 
 اهمیت کاالها بر اســاس کمترین دخالت تعیین 
می شــود. صدیــف بیــک زاده در یــک برنامــه 
تلویزیونــی اظهار کــرد: ابزارها و سیاســت های 
تنظیم بــازار از بخش پولــی و مالی تــا کاالهای 
نهایی و مصرفی شکل هوشمند گرفته و تغییرات 
 ماه هــای اخیــر شــامل تغییــرات مدیریتی و 

ساختاری است.وی با بیان...

 در نشست با معاون اول رئیس جمهور؛

وزارت صمت مکلف به رصد روزانه قیمت لوازم خانگی شد



اقتصاد2
ایران وجهان

بیش از 6.7 میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند
کنترل دولتی بازار اجاره تجربه 

شکست خورده است
عضو کمیســیون عمران اظهار داشــت: طبق 
سرشماری های ســال 95 در حال حاضر بیش از 
6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشــور مستاجر 
هستند که طرح جهش تولید مسکن )ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در سال( می تواند به خانه دار 
شدن مستاجران کمک کند. به گزارش ایلنا، از دو 
سال گذشته با مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
برای کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار بر این شد 
که تمام قراردادهای اجاره تمدید شوند مگر اینکه 
صاحبخانه واحد مورد نظر را فروخته باشد یا اینکه 

مستاجر متعهد به مفاد قرارداد نبوده باشد.
اما مهم ترین موضوع این مصوبه در راســتای حفظ 
توان پرداخت مستاجران تعیین سقف اجاره بها بوده 
که براساس آن در کالن شهرها از جمله تهران سقف 
افزایش نرخ اجاره 25 درصد اعالم شــده است و در 
صورتی که مستاجر این سقف قیمتی را نپذیرد مالک 
حق دارد قرارداد را تمدید نکند. بنابراین در حالی که 
قرار بود این مصوبه جلوی افزایش نرخ اجاره را بگیرد، 
آخرین گزارش بانک مسکن نشان می دهد، شاخص 
اجاره بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت 
به ماه مشابه سال قبل رشد ۴۸.۴ درصدی و در کل 
کشور افزایش 5۱.۳ درصدی داشته است که این اعداد 
به معنای شکست سیاست مداخله دولت در بازار اجاره 
محسوب می شود. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون 
عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت 
اظهار داشت: کنترل قیمت ها در بازار آزاد به عرضه و 
تقاضا برمی گردد، البته در کشورمان مشکالتی در 
حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با 

مشکالتی در انواع بازارها مواجه هستیم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون؛
تعامل با شــرکت های تعاونی 

تولیدی تقویت شود 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون بر تعامل با شرکت 
های تعاونی تولیدی تاکید کرد. حجت اله مهدیان در 
گفت وگوی هفتگی خود با مدیران شعب شهرستان 
ها بر فعالیت مضاعف در نیمه دوم سال تاکید کرد و 
گفت :برای دستیابی به راهبردهای تدوین شده از 
سوی هیات مدیره بانک که در ابتدای سال جاری 
ابالغ شده نیاز است که همکاران در سراسر کشور 
فعالیت خود را افزایش دهند. وی افزود:بانک توسعه 
تعاون به عنوان یک بانک توســعه ای برای تقویت 
بخش تعاون اهداف بلندی را برای خود ترسیم کرده 
اســت. مهدیان ادامه داد: شرکت های تعاونی و در 
راس آنها شرکت های تعاونی تولیدی باید در اولویت 
پرداخت تســهیالت قرار داشته باشند. مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون همچنین با تشــریح اهداف 
اعتباری بانک در سال جاری گفت:میزان تسهیالت 
پرداختی در سال ۱۴00 به رقم 250 هزار میلیارد 
ریال خواهد رسید که نســبت به سال گذشته 20 

درصد افزایش یافته است.

مزایده امالک مازاد بانک سامان
بانک سامان امالک مازاد خود را از طریق مزایده 
عمومی و با شــرایط ویژه به فروش می رساند. به 
گزارش سامان رســانه، بانک سامان قصد دارد تا 
امالک مازاد خود را در شهرهای اردبیل، اصفهان، 
البرز، اهــواز، آبادان، بندرعبــاس، تبریز، تهران، 
خرمشهر، رشت، قزوین، قشم، قم، کرمان و مشهد 
از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش 
برساند. متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند 
برای دریافت مدارک و اوراق شرکت در این مزایده 
تا پایان وقت اداری روز شــنبه 22 آبان به آدرس 
تهران، خیابان شریعتی، نرســیده به پل همت، 
روبروی پارک شریعتی، برج سامان، طبقه پنجم 
مراجعه و یا با شماره 6۴05۴6۱7 تماس بگیرند. 

خبر

تورم ماهانه بــرای دومین ماه 
متوالی رکوردزنــی کرده و به 
دومین رتبــه افزایش ماهانه 
شاخص قیمت ها در یک سال 
اخیر رسیده است. به گزارش 
اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، تورم ماهانه ۱۴00 برابر با ۳.7 
درصدبه ثبت رسید. این رقم دومین رکورد در بازه یک سال 
اخیر به شمار آمده و پس از شهریور ماه با ثبت ۳.9 درصد 
در جایگاه دوم ایستاده است. توالی رکوردزنی های تورمی 
در قاب ماهانه می تواند هشداری را در مورد روند افزایشی 
شاخص قیمت مصرف کننده به دنبال داشته باشد. چرا 
که در صورت ادامه این روند سرعت تورم در بازه نقطه ای 
ممکن است پس از یک مقطع افت بار دیگر شتاب بگیرد. با 
این حال از سوی دیگر روند تورم نقطه ای نشان می دهد 
سطح افزایش قیمت ها در اولین ماه پاییز در مقایسه با سال 
قبل ۳9.2 درصد افزایش پیدا کرده که در یک سال اخیر 

کمترین میزان این شاخص تورمی به شمار می آید.

رکورد دومین تورم ماهانه در یک سال اخیر
شــاخص قیمت مصرف کننده در اولین مــاه پاییز بنابر 
گزارش مرکز آمار برابر با ۳6۴.۱ واحد عنوان شــده که 
نسبت به ماه قبل ۳.7 درصد افزایش داشته است. بررسی 
روند تورم ماهانه در یک سال اخیر نشان می دهد در این 
مدت این دومین رکورد بیشترین تورم ماهانه از آبان سال 

99 تاکنون است. بیشترین میزان آن نیز در شهریور ماه 
۱۴00 به ثبت رسیده که برابر با ۳.9 درصد محاسبه شده 
بود. بررســی گروه های تورمی در این ماه نشان می دهد 
بیشــترین تورم ماهانه در بخش »آموزش« برابر با ۱۳.5 
درصد به ثبت رسیده است. بازگشایی آموزشگاه ها با رفع 
محدودیت کرونایی می تواند یکی از عوامل افزایش تورم 
در این بخش باشــد. »میوه و خشکبار« با افزایش ماهانه 
۱2.2 درصدی دومین رکورد بیشــترین تورم ماهانه در 
این ماه را داشته است.سومین رکورد نیز به گروه »شیر، 

 پنیر و تخم مرغ« تعلق داشته که تورم معادل با 7.۳ درصد 
داشته است.

کمترین تورم نقطه ای در یک سال اخیر
مقایسه شــاخص قیمت مصرف کننده در هر ماه با ماه 
مشابه سال قبل گویای تورم نقطه ای است. این تورم در 
مهر ۱۴00 پس از یک سال به کمتر از ۴0 درصد تقلیل پیدا 
کرده و برابر با ۳9.2 درصد ثبت شده است. از جمله عواملی 
که موجب این کاهش در این ماه شــده است رشد باالی 

ماهانه قیمت ها در مهر ماه سال گذشته بوده است اما به هر 
حال مقایسه آمارها نشان می دهد در مقایسه با سال قبل 
افزایش قیمت کمتری تجربه شده است. این اتفاق ریشه در 
کاهش تورم نقطه ای در بخش کاالهای غیرخواکی داشته 
است. آمار ها نشان می دهد تورم کاالهای غیر خوراکی در 
این ماه در کل کشور به کمتر از ۳0 درصد رسیده که برابر با 
29.5 درصد بوده است. در ماه های اخیر این کمترین میزان 
در تورم نقطه ای در بخش کاالهای غیر خوراکی شمار می 
آید. کمترین تورم نقطه ای در این ماه به بخش »ارتباطات« 
تعلق داشــته که برابر با ۱.۱ درصد بوده است.بیشترین 
میزان تورم نقطه ای در این ماه به بخش سبزیجات تعلق 

داشته که برابر با 90.7 درصد بوده است.

توقف روند افزایشی نرخ تورم میانگین
نرخ تورم میانگیــن به میزان افزایش قیمــت در ۱2 ماه 
منتهی به مهر ۱۴00 در مقایسه با موقعیت مشابه در سال 
گذشــته داللت دارد. این رقم از مرداد سال گذشته تا ماه 
قبل به مدت ۱۴ ماه سیری صعودی داشته و در خرداد تا 
شهریور هر ماه باالترین رکورد را در ربع قرن به ثبت رسانید. 
با کاهش تورم نقطه ای اما این متغیر نیز دچار کاهش شده 
و روند صعودی آن متوقف شــد. طبق محاسبات مرکز 
آمار تورم میانگین در این ماه برابر با ۴5.۴ درصد بوده که 
درمقایسه با ماه قبل 0.۴ واحد درصد کاهش پیدا کرده 
است. بررسی ها نشان میدهد »روغن و چربی ها« در این 
ماه تورمی معادل با 9۴.9 درصد داشته که بیشترین میزان 

تورم میانگین درمیان کاالها در مهر ۱۴00 بوده است.

دومین رکورد تورم ماهانه در یک سال اخیر ثبت شد

رکورد زنی  تورم  ماهانه

تورم ۴۷۵ درصدی کاالهای وارداتی
کاالهای وارداتی در سال گذشته با افزایش ۴75 

درصدی قیمت نسبت به قبل همراه بوده است.
به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایــران جزئیاتی از 
وضعیت تورم در کاالهای وارداتی منتشر کرد که 
نشان می دهد تغییرات شاخص قیمت کاالهای 
وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در سال ۱۳99 
نسبت به ســال قبل، ۴75.۱ درصد است که در 
مقایســه با تورم ســال ۱۳9۸ که ۳0۴.5 درصد 
گزارش شده بود حدود ۱70.6 واحد درصد افزایش 

داشته است. 
همچنین تغییرات شاخص قیمت کاالهای وارداتی 
مبتنی بــر داده های دالری نیز در ســال ۱۳99 
نســبت به ســال قبل، ۳9.5 درصد است که در 
مقایسه با تورم سال ۱۳9۸ که برابر با ۳۱.۱ درصد 
بود به حدود ۸.۴ واحد درصد افزایش داشته است. 
در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ 
تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه »چوب 
و اشــیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و... « 7.9 
درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه »محصوالت 
صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن« با 55۴.2 

درصد است. 
همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه »پوست 
خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این 

مواد و ...«  با منفی سه درصد است.

شرط انبوه ســازی چینی ها در 
ایران اعالم شد

عضو هیئت رئیسه مجلس با اعالم شرط ورود 
شرکت های چینی در طرح نهضت ملی مسکن 
گفت: توقف طرح مسکن مهر، قیمت مسکن را 

چند ۱00 درصد افزایش داد.
به گزارش تسنیم، »مجتبی یوسفی« درباره 
حضور شــرکت  های چینی در "طرح نهضت 
ملی مســکن" اظهار داشت:  ســاختار نظام 
مهندسی و بنیه فنی و مهندسی کشور در طول 
ســال های بعد از انقالب با وجود تحریم های 
ظالمانه نه تنها نیاز داخلــی را به راحتی رفع 
کرده اســت بلکه در علوم "های تِک" نیز در 
میان کشــورهای جهان حرف بــرای گفتن 
دارد و قابلیت ساخت نیروگاه و پاالیشگاه در 
کشورهای دیگر را دارد. از این رو می توانیم نیاز 
خودمان را در تولید مسکن و خدمات فنی و 

مهندسی برطرف کنیم.
وی افزود: از طرفی به دلیل وجود متخصیص و 
نیروهای توانمند داخلی، علم و تکنولوژی فنی 
و مهندسی بسیار خوبی در اختیار داریم اما به 
دلیل نبود حمایت کافــی، در حوزه صنعتی 
سازی ساختمان تجربه نداریم. از این رو پروژه 
مسکن مهر نیز به دلیل تجربه پایین، به صورت 
سنتی ساخته شد و دارای مشکالت مختلفی 
در حوزه فنی و مهندسی نیز بود و این ضعف 
در کنار تمامی محاســن پروژه مســکن مهر 
وجود داشــت؛ هرچند باید توسط دولت بعد 
تکمیل و اصالح می شــد اما بــدون معرفی 
جایگزین به صورت کامل متوقف شد و زمینه 
رشد چند ۱00 درصدی مسکن در سال های 

اخیر را فراهم کرد.
وی اضافه کرد: اگر همکاری با شــرکت های 
چینی در طرح نهضت ملی مســکن با هدف 
انتقال فناوری و اســتفاده از تجریبات آنها در 
موضوعات حقوقی مانند اجاره داری حرفه ای، 
عرضه مسکن در بورس، ساخت و ساز توسط 
صندوق های سرمایه گذاری و صنعتی سازی 
ســاخت مســکن باشــد، در یک بازه زمانی 

کوتاه مدت ایرادی نخواهد داشت.
عضو کمیســیون عمران مجلــس بیان کرد: 
مســکن، پیشــران و موتور محرکه اقتصاد و 
فعال کننده ۱۸6 رشته شغلی اعم از نیروهای 
حمل و نقلی، شــرکت های تولید مصالح و... 
است و ساخت ســاالنه یک میلیون خانه بر 
اســاس قانون جهش تولید مسکن ظرفیت 
بسیاری خوبی برای کشــور در شرایط فعلی 
که با مشکالت تأمین ارز و تأمین منابع مالی 
مواجه هســتیم، فراهم کرده است. بنابراین 
اگر قرار باشد مانند دولت سابق به دلیل عدم 
توجه به توانمندی های داخلی به جای دریافت 
تکنولوژی به واردکننده لــوازم غیر ضروری 

تبدیل شویم با آن مخالف هستیم.
یوسفی تأکید کرد: اگر ساخت و ساز با منابع 
مالی که مجلس بر اساس قانون جهش تولید 
مسکن پیش بینی کرده اســت، محلی برای 
اشتغال و درآمدزایی شــرکت های خارجی 
شود به شــدت با آن مخالف هســتیم اما اگر 
بنا به اســتفاده از فنــاوری و تجربه حقوقی 
 آنهــا در مدت زمانی کوتاه باشــد، مشــکلی 

وجود ندارد.
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علیرغم سپری شدن ۳ ســال از تصویب قانون جدید 
چک، هنوز هم در عمل شاهد انبوهی از تکالیف بر زمین 
مانده و نبود آموزش همگانی مناسب در زمینه چک های 
صیادی هستیم. به گزارش مهر، در سالهای اخیر درصد 
باالی چک های برگشتی عالوه بر افزایش خیره کننده 
هزینه مبادالت مالی و از رونق انداختن کسب وکار، منجر 

به افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه شده بود.
»مطالبه وجه چک« در سال 96، رتبه دوم پرونده های 
حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، 
تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر 
دقیقه به ثبت رســید. به همین دلیل معضل »چک 
برگشــتی« یکی از 5 مشــکل بزرگ و اصلی فعاالن 
اقتصادی کشــور بود و با وجود کاهش مجازات چک 

بالمحل طی اصالحات قانون صدور چک در سال های 
گذشته، 95 درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان 
مالی تشکیل می دادند و بیش 95 درصد از زندانیان زن 
محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال 97 موفق شده 
است در ابعاد مختلف کاستی ها و معضالت چک های 
رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی 
از نکول و افزایش زندانیان جلوگیــری به عمل آورد؛ 
اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این 
قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی 

نشده است.

قانون جدید، آمار چک های برگشــتی را 
کاهش داد

محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود 
داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان 
چک های برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: 
مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت 
مبلغی چک های برگشــتی به کل چک های مبادله 
شده، در ســال 96 حدود 2۱ درصد بوده که این رقم 
در سال 99 به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. این 
کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه 

حدود 6 ماه از آخرین موعد پیاده سازی نهایی این قانون 
)فروردین ۱۴00( سپری شــده است؛ اما هنوز هم در 
زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم 
بانکی با ضعف های جدی مواجه هســتیم. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم 
و افراد فاقد تکنولوژی های هوشمند به سامانه صیاد با 
دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه 
قدیمی و افراد ســالخورده دسترسی آسانی به گوشی 
هوشمند و سامانه های الکترونیکی ندارند و به همین 
خاطر بانک مرکزی بایــد ابزارهایی همچون پیامک و 

خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.

تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث 
رئیس کل جدید

وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به 
اجرای تقریبی حدود 22 تکلیــف و پروژه درباره روند 
صدور، ثبــت و پرداخت چک کرده اســت، گفت: در 
این میان فقط حدود ۴ تکلیــف به طور کامل اجرایی 
شده است و مابقی آنها یا اصاًل اجرایی نشده و یا اینکه 
به طور ناقص اجرا شده است. قشقایی در ادامه افزود: 
»کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک«، 
»آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجه های بانکی« 
و »کنترل و نظارت بر رویه های نادرســت و عملکرد 
خودسرانه سیستم بانکی« ۳ مورد از مهم ترین وظایف 

بانک مرکزی است.

برخورد سلیقه ای بانک ها در قبال چک های صیادی
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تازه ترین گزارش از وضعیت دپوی کاالهای اساسی در 
گمرک و بنادر بیانگر افزایش حجم آن به بیش از هفت 
میلیون تن اســت. در حالی که در ابتدای ســال جاری 
مجموع موجودی کاال و آنچه در شناورها در بنادر وجود 
داشت به حدود 5.2 میلیون تن می رسید که در این بین 
حجم کاالهای موجود در شــناورها که تخلیه نشده و 
بالتکلیف مانده، قابل توجه است.  به گزارش ایسنا، روند 
دپوی کاالهای اساسی در گمرک و بنادر از ابتدای ابتدای 
ســال جاری با افزایش همراه بوده اســت؛ به طوری که 
مروری بر وضعیت این اقالم نشان می دهد که در اواخر 
فروردین ماه حدود 5.2 میلیون تن، اواخر اردیبهشت ماه 
5.۸ میلیون، اواسط خردادماه 5.6 میلیون، اواخر تیرماه 
6.۴ میلیون تن و در اوایل شهریورماه سال جاری حدود 
6.۱ میلیون تن کاالی اساسی به عنوان موجودی و آنچه 

که در شناورها وجود داشته است، گزارش شده بود. 

افزایش موجودی کاال به 7.2 میلیون تن 
اما بررســی آخرین وضعیت دپوی کاالهای اساسی در 
گمرک و بنادر نشان از افزایش حجم آن به 7.2 میلیون 
تن دارد، این در حالی است که طبق گزارشی که ارونقی-

معاون فنی گمرک ایران- به ایســنا اعالم کرده است تا 
هشتم آبان ماه سال جاری جمع کاالهای اساسی شامل 
موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به حدود هفت 
میلیون و 20 هزار تن رسیده اســت که از این رقم سه 
میلیون و 796  هزار تن در بنــادر موجود و مابقی که به 
حدود ۳.2 میلیون تن می رســد در شناورهای در حال 

تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد. 

۳.۸ میلیون تن در بنادر
براساس این گزارش از موجودی حدود  ۳.۸ میلیون تنی 
کاالهای موجود در گمرک و بنادر بیش از ۳۳۳.7 هزار تن 
گندم، ۱.۱ میلیون تن ذرت، 55۸.۴ هزار تن جو، 7۸۸.۸ 

هزار تن سویا، 5.6 هزار تن برنج، ۱9۳.5 هزار تن شکر، 
529.6 هزار تن روغن خــام و 25۴.۳ هزار تن دانه های 

روغنی است. 

موجودی شناورها زیاد شد
اما در کنار اقالم موجود در بنادر 20 فروند کشــتی کنار 
اســکله در حال تخلیه ، حــاوی ۴۸۳.9 هزار تن کاالی 
اساسی شامل ذرت، جو، شکر و گندم است.  همچنین ۳۸ 
فروند شناور حاوی 2.7 میلیون تن کاالی اساسی شامل 
روغن، سویا، جو، گندم و ذرت در شناورها و در لنگرگاه 

قرار دارند که بار آنها تخلیه نشده است. 

معطلی در شناورها عمدتا به دلیل عدم تامین 
ارز است

آمار مربوط به کاالهای موجود در شناورهای منتظر در 
لنگرگاه نسبت به دوره های قبل در حالی قابل توجه است؛  
در رابطه با چرایی این موضوع معاون فنی گمرک می گوید 
در کنار افزایش ورود اقالم اساسی باید به این توجه داشت 
که ممکن اســت دلیل عدم تخلیه این کاالها به واردات 
اقالمی برگردد که واردکننده کاال را  آورده اما هنوز تامین 
ارز نشده و پولی بابت آن به مالک اولیه پرداخت نشده ، در 
نتیجه اسناد خرید وجود نداشته و کاال تخلیه نشده است. 

ترخیص روان تر از پارسال است
ارونقی این را هم  یادآور شد که گزارش های گمرک نشان 
می دهد حجم ترخیص کاال از ابتدای سال جاری تا کنون 
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی 
افزایش داشته و حتی در سال جاری ترخیص روان تر شده 
است ولی به هر صورت همچنان برخی مشکالت در رابطه 
با ورود کاال و ترخیص وجود دارد که موجب افزایش دپو یا 
ماندگاری کاال روی کشتی ها می شود که می توان در اهم 

آن به تامین ارز اشاره کرد. 

سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت دربــاره برنامه جدید 
تنظیم بازار کاالهای اساســی این وزارتخانه گفت: 
در این برنامه حلقه اول یعنــی تولید تا حلقه آخر 
یعنی توزیع به صورت هوشــمند تحــت نظارت 
بازرس ها قــرار می گیرند و قیمت ها بــا توجه به 
 اهمیت کاالها بر اســاس کمترین دخالت تعیین 

می شود.
به گزارش ایســنا، صدیف بیک زاده در یک برنامه 
تلویزیونــی اظهار کــرد: ابزارها و سیاســت های 
تنظیم بــازار از بخش پولــی و مالی تــا کاالهای 
نهایی و مصرفی شکل هوشمند گرفته و تغییرات 
 ماه هــای اخیــر شــامل تغییــرات مدیریتی و 

ساختاری است.
وی با بیان اینکه سیاست ها و تنظیم بازار از تولید تا 
توزیع شــکل جدیدی به خود گرفته، تصریح کرد: 
برنامه ریزی تولید، تنظیم و نظارت، یعنی زنجیره 
کامل، در برنامه جدید تحت پوشش است و همچنین 
اصالح نظام قیمت گذاری و کنترل های پیشینی و 
پسینی دنبال می شود. به طور کلی سعی می شود 
قیمت ها با توجه به اهمیت کاالها بر اساس کمترین 

دخالت تعیین شود.
بیک زاده با بیان اینکه دستورالعمل جدید با مطالعات 
میدانی انجام شــده اســت، تاکید کرد که کنترل 
و نظارت به صورت سیســتمی انجام می شود، به 
طوری که تمام تولید کنندگان و اصناف با سیستم 
هوشمند در دسترس هســتند و هر گونه افزایش 
قیمت رصد می شود. به گفته این مقام مسئول حلقه 
اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع به صورت 
هوشــمند تحت نظارت بازرس ها هستند و خود 
 تنظیمی و نظارت مردمی هم در این سامانه دیده 

شده است.

کمبود کاال نداریم، اما گرانی هست
در ادامه این برنامه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق 
اصناف تهران، با بیان اینکه اصناف در تصمیم سازی 
و تصمیم گیری دخالتی ندارند، اما بعد از ابالغ اجرا 
می کنند، اظهار کرد: کمبود کاال در بازار وجود ندارد، 
اما گرانی و گرانفروشی در بازار هست که اتاق اصناف 
در گرانی دخالتی ندارد، اما با گرانفروشــی برخورد 

می کند.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین از عدم همکاری 
برخی دستگاه ها و ارگان ها درباره واحدهای صنفی 
بدون پروانه خبر داد و گفت: سیســتم هوشــمند 
رصد و نظارت هنــوز کامل نشــده و الزمه اجرای 
خوب این سیستم آموزش اســت. این سیستم در 
برخی کاالها انجام می شود و در برخی کاالها انجام 
 نمی شود، اما باید به صورت یکپارچه در تمام استان ها 

ابالغ شود.
محمدعلی اســفنانی معــاون ســازمان تعزیرات 
حکومتی هم درادامه این برنامــه با بیان اینکه اگر 
نظارت هوشمند در یک مجموعه یکپارچه اجرا شود، 
خیلی از مشکالت حل خواهد شد، اما این پیچیده و 
زمانبر است، تصریح کرد: برخی از واحدهای صنفی 
در این سامانه نیستند و کنترل آن ها در این سامانه 
مشکل خواهد شد. از طرفی هیچ الزامی نداریم که 
واحد صنفی کاالیی را عرضه کند. مشکل دیگر سامانه 
یکپارچه، کاالهای خدماتی است که مرجع قیمت 
 گذاری یکســانی ندارند و نظارت بر آن ها مشکل 

خواهد بود.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره گرانفروشی 
نیز گفت: روی برخی کاالها قیمت درج شده که اگر 
باالتر از آن فروخته شود نوعی گرانفروشی است؛ اما 
مشکل در کاالهایی مثل میوه است که قیمت روی 

آن ها درج نمی شود.

روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام با کاهش ۱۸ 
درصدی به رقم 6 هزار و ۱65 میلیارد تومان رسید که 
کمترین رقم در 5 ماه اخیر است. به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامالت روز گذشــته، یکشــنبه نهم آبان ۱۴00، 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز شنبه ۳5 هزار 
و ۳۴9 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۴0 هزار 
واحد رسید که بیشترین ریزش شاخص در ۱2 روز کاری 

گذشته از 20 مهرماه به این سو است.
شاخص هم وزن نیز روز گذشته بیشترین ریزش در ۱2 
روز کاری اخیر را پشت سر گذاشت و با کاهش ۱0 هزار و 

۴۴۴ واحدی در سطح ۳59 هزار و 979 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳77 واحد 

پائین آمد و در سطح ۱9 هزار و 2۳۱ واحد قرار گرفت.

نمادهای شاخص ساز
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »فملی« و »پارسان« 

بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. 
همچنین سه نماد »اپال«، »امین« و »وکار« نمادهای 
بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »زاگرس« و »هرمز« 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »غصینو«، »ودی« و »حسیر« بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص داشتند. 
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بــورس 
فســبزوار صدرنشــین اســت و فــوالد و کیمیاتک 
در رتبه هــای بعــدی هســتند. در فرابــورس نیــز 
 فجهــان، توســن و مدیریــت پرتراکنش  تریــن 

نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام با کاهش 
۱۸ درصدی به رقم 6 هزار و ۱65 میلیارد تومان رسید 
که کمترین رقم در 5 ماه اخیر است. بدین ترتیب رکود 
معامالت به عمیق ترین سطح در ۱00 روز کاری اخیر 

رسید. 
 ارزش معامالت اوراق بدهی نیز به 77۳ میلیارد تومان 
رسید که ۱۳ درصد کل معامالت بازار را تشکیل می دهد.

ارزش معامالت خرد نیز با افت 7 درصدی نسبت به روز 
کاری قبل به رقم ۳ هزار و 9۴7 میلیارد تومان رسید.

پرتراکنش ترین نمادهای بازار سهام روز گذشته

سقوط ارزش معامالت بورس به قعر 5 ماهه 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۹ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 
طال در بازار جهانی نیز ۱۷۸۴ دالر و ۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۲۵۲ تومان است.

بانک ها

رکورد شکنی قیمت ها ادامه دارد

دپوی ۷ میلیون تن کاالی اساسی
برنامه جدید تنظیم بازار کاالهای اساسی: 

قیمت ها  بر اساس کمترین دخالت تعیین می شود
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مسیر جبران کسری بودجه 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

حجم بزرگی از کسری بودجه یعنی بیش از 90 درصد آن مربوط به هزینه های دولت است. هرچند این هزینه ها ضروری نبوده و قابل چشم پوشی هستند دولت می بایست برای اصالح الیحه مجلس برای کاهش هزینه های دولت اقدام کند. 
بنابراین اولین مسئله برای دولت جهت جبران کسری بودجه چشم پوشی از این هزینه هاست. مشکل اصلی کشور کسری بودجه است و دولت باید به دنبال آن باشد که سیستم بودجه را به سمتی ببرد که از ریخت و پاش ها جلوگیری شود.

از دیگر راههای جبران کسری بودجه و تامین مالی می توان به فروش اوراق اشاره کرد. البته دولت برای فروش اوراق می بایست اطالع رسانی عمومی داشته باشد. اما تنها جایی که اوراق را از دولت خریدارای می کند بانکها هستند که یک 
بخش از روی عالقه و یک بخش با اجبار خریداری می شود. به هر ترتیب چه از روی عالقه و چه از روی اجبار، بانکها سرمایه و منابع کافی برای این اوراق ندارند پس ناچارند اضافه برداشت از بانک مرکزی را داشته باشند. این اضافه برداشت یک 
الیه از کسری بودجه پولی را موجب می شود. دولت هم به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی از منابع بانکها قرض می کند. این حرکت تورم ساز بوده و نقدینگی را رشد می دهد. مسیری که دولت برای فروش این اوراق انتخاب کرده 
مسیری پرخطر است که باید برای حل آن راهکارهای مناسبی ارایه شود.  از سوی دیگر اگر دولت با مردم رابطه خوبی برقرار کند می تواند از مردم استقراض کند. البته به این معنا نیست که در حال حاضر می تواند این روش را اجرایی کند و 
مردم هم به دولت پول قرض می دهند. چراکه اعتماد مورد نظر میان مردم و دولت شکل نگرفته و اجرایی شدن این اعتماد زمان بسیاری الزم دارد. جای سوال است که چرا دولت از طریق پذیره نویسی عام مردم را به خرید اوراق تشویق نمی 
کند. به هر حال این زیان مردم و بانکها اگر از کانال خلق پول جبران نشود باید از حساب بانکها و مردم برداشت شود.  از سوی دیگر بیشترین عامل ایجاد کننده نرخ تورم انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی مردم را وادار می کند که همواره 

قیمتهای باالتری برای کاالها داشته باشند تا مشکالت تورمی آینده را تضمین کنند و خود را نجات بدهند. اعتماد به اقتصاد ایران تا زمانی که رابطه اقتصاد ایران با جهان شفاف نباشد شکل نخواهد گرفت. 
دولت برای راه های جدید تامین مالی نیاز به کاهش تورم دارد. برای کاهش تورم باید تورم انتظاری را کاهش داد. برای کاهش تورم انتظاری هم باید رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد جهان کامال شفاف شود. این در حالی است که در همین شرایط 
قوانین و مقررات جدید هم برای بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در زمینه صادرات گذاشته می شود. بخش خصوصی که با ترفند و ریسک با دور زدن تحریم ها دو ریال صادرات دارد با مقررات گذاری های جدید دست خود را بسته می 

بیند. همین صادرات ناچیز را هم ریشه کن می کنند تا مبالغ ناچیزی که می توانست از صادرات به کسری بودجه کمک کند در ابهام قرار گیرد و با این کار کسری بودجه بیشتر به اقتصاد ایران تحمیل شود. 

عضو هیئت رئیســه و معاون هماهنگي بازرسي و 
نظارت اتاق اصناف تهران با ارایه گزارشي از عملکرد 
بازرســي این اتاق در مهر ماه سال ۱۴00گفت: طي 
این ماه از صنوف شهر تهران ۱۶ هزار و 9۵۴ بازرسي 
به عمل آمد که از این تعداد۳ هزار ۷۳۳ مورد منجر 
به تشکیل پرونده گردید. همچنین براي۶۲۴ واحد 
صنفي فاقد پروانه کسب، ابالغیه ماده ۲۷ ق.ن.ص 

صادر و به اتحادیه مربوطه معرفي شده اند.
حســین درودیان، عضــو هیئت رئیســه و معاون 
هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با اشاره 
به نتایج شکایات مردمي نیز گفت: تعداد کل شکایات 
تلفني ۱۶9۴ مورد بوده که از طریق سامانه تلفن ۱۲۴ 
در قالب ستاد خبري دریافت شــده است که از این 
تعداد 9۱۷مورد متخلف و ۷۷۷ مورد غیرمتخلف بوده 

اند. درودیان در ارتباط با آمار گشت هاي مشترک بیان 
داشت: تعداد ۱۳0 مورد گشت مشترک با سازمان ها و 
ارگان هاي مختلف به عمل آمده است که از بین ۱۳۷۲ 
مورد بازرســي انجام شــده در مجموع ۲۸۳پرونده 

تنظیم گردیده است.
معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران 
در پایان با رد ســاده انگاري بیماري از سوي تمامي 
مردم گفت: ویروس کرونا همچنان جوالن مي دهد 
و همچنان قرباني مي گیرد پس الزم و واجب است 
که همه مردم بویژه تمامي واحدهاي صنفي نسبت 
به رعایت پروتکل هاي بهداشتي توجه داشته باشند؛ 
ضمن اینکه دقت و حساسیت بازرسي و نظارت اصناف 
جهت نظارت کامل بر رعایت پروتکل هاي بهداشتي 

در واحدهاي صنفي تداوم دارد.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیــان اینکه کمبود کاال 
در بازار نداریم اما گراني و گرانفروشي در بازار داریم، 
گفت: ما در گراني دخالتي نداریم، اما با گرانفروشي 

برخورد مي کنیم.
قاســم نوده فراهاني، رئیس اتاق اصنــاف تهران در 
برنامه تیترامشب شبکه خبر سیما با اشاره به اینکه 
اصناف در تصمیم ســازي و تصمیم گیري دخالتي 
ندارد، اما بعد از ابــالغ ما اجرا میکنیم، گفت: کمبود 
کاال در بازار نداریم اما گراني و گرانفروشــي در بازار 
 داریم. ما در گراني دخالتي نداریم، اما با گرانفروشي 

برخورد میکنیم.

نوده فراهاني با اشاره به اینکه به واحدهاي صنفي و 
بازرسان قیمتهاي تعیني ابالغ میشود و ما بر اساس این 
برنامه ابالغي عمل میکنیم، افزود: برخي دستگاهها 
و ارگانها درباره واحدهاي صنفي بــدون پروانه با ما 

همکاري نمیکنند.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشــاره به اینکه سیستم 
هوشــمند رصد و نظارت هنوز کامل نشده و الزمه 
خوب اجرایي شدن این سیستم آموزش است، افزود: 
این سیستم در برخي کاالها انجام میشود و در برخي 
کاالها انجام نمیشــود. این ســامانه باید به صورت 

یکپارچه در تمام استانها ابالغ شود.

در شــرایطی که پس از ماه هــا بالتکلیفی قرار بود 
کامیون های وارداتی اروپایی مانده در گمرک های 
کشور تعیین تکلیف شود و با ورود دادستانی به این 
پرونده و مهلت مشخص شده تا پایان مهر ماه همه 
آن ها ترخیص شــود، خبری از عمل به این وعده 
نیست. در ماه های گذشته بالتکلیفی کامیون های 
وارداتی دســت دوم اروپایی در گمرکات کشــور، 
موضوع بحث برانگیزی بود که مطرح شــد و مورد 

اختالف مسئوالن بخش خصوصی و دولتی بود.
بر اســاس آمارهای منتشر شــده از سوی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران از ســال گذشته تا کنون 
بیش از ۶000 دستگاه کامیون در گمرک های کشور 
رسوب کرده بودند و با مشکالت و موانع مختلفی برای 
ترخیص مواجه شده بودند. هر یک از این موانع در 
نامه ای از سوی گمرک منتشر شد تا سهم هر یک 
از دستگاه های متولی در بروز این مشکل مشخص 
شود. نهایتا این دادستانی تهران بود که به این پرونده 
ورود کرد و برای همه دستگاه های دولتی دخیل در 
واردات و ترخیص کاال مهلت یک ماهه تعیین کرد تا 
آن ها هر چه سریعتر کامیون های وارداتی را ترخیص 

کنند،  این مهلت پایان مهر ماه اعالم شد.
در روزهای گذشته مسئوالن ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای در ایــن زمینه اعالم کردند که 
۱۲00 دستگاه کامیون وارداتی ترخیص شده و روند 
ترخیص سرعت و شتاب زیادی گرفته است. صدراله 
بمانا – مشاور رییس سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای در امور نوسازی ناوگان- در این باره به ایسنا 
گفت: تا کنون ۶۵00 دستگاه کامیون وارداتی دست 
دوم اروپایی ثبت سفارش شده اند که بر اساس آمار 
حدود ۱۲00 دستگاه تا کنون ترخیص شده و بقیه 
آن ها نیز با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال 

ترخیص است.
وی با بیــان اینکه در یک ماهه اخیــر حدود ۳00 
دستگاه کامیون ترخیص شــدند، افزود: بر اساس 
آخرین آمارهای دریافت شده طی شش ماه گذشته 
حدود ۱۲00 دستگاه کامیون ترخیص شده است  و 

۲۱00 دستگاه کامیون نیز در نوبت ترخیص قرار دارد 
اما آمار مشخص و به روزی از تعداد دقیق کامیون های 
ترخیص شده نداریم. البته طبق آمار گمرک حدود 
۳۶00 دستگاه کامیون هم در بازرگان است که هنوز 

در چرخه ترخیص قرار نگرفته اند.
البته پس از این اظهارات نیز داریوش امانی –رییس 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای- درباره روند 
ترخیص کامیون های وارداتی اینگونه توضیح داد: تا 
کنون حدود ۱۲00 کامیون وارداتی ترخیص شدند و 
در حال حاضر ۳۶00 دستگاه کامیون در گمرک  باقی 
مانده است.وی افزود: از زمانی که دستگاه قضایی به 
این موضوع ورود پیدا کرده سرعت ترخیص کامیون 
ها افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که قبل از آن 
حدود ۵00 دستگاه کامیون ترخیص شده بود اما 
توانستیم با همکاری دستگاه قضایی در همین بازه 

زمانی حدود ۷00 کامیون را ترخیص کنیم.
این اظهــارات در حالی صورت گرفــت که نه تنها 
آمارهای ارائه در این زمینه تناقض های آشــکاری 
با هم داشــت بلکه قرار بود بر اساس مهلت تعیین 
شده دادستانی تا پایان مهر ماه ۶000 هزار دستگاه 
کامیون وارداتی مانده در گمرکات کشور ترخیص 
شوند.جالبتر اینکه بر اســاس گزارشی که ارونقی، 
معاون فنی گمرک ایران به معاون دادستان تهران در 
این بازه زمانی، بخش قابل توجهی از کامیون ها هنوز 

ترخیص نشده است.
طبق اعالم وی با وجود پیگیری های مکرر موضوع 
ترخیص کامیون های وارداتی موجود در گمرک  و 
صدور و ابالغ بیش از ۱0 دستورالعمل، بخشنامه، 
اخطاریه و... به متصدیان ذیربط و همچنین انعکاس 
مشــکالت واردکنندگان کامیون ها به دادســتان 
تهران،   در مهلت تعیین شده فقط نزدیک به ۵00 
دستگاه کامیون از دو گمرک تهران )شهریار سابق( و 
غرب تهران ترخیص قطعی شده است.حاال باید دید 
دستگاه قضایی چگونه به این مسئله ورود پیدا کرده 
و چه برخوردی با مقصــران اصلی و موانع ترخیص 

کامیون های وارداتی می کند؟

رئیس اتحادیه بنکدارن مواد غذایــي تهران در خصوص 
گزارش رسانه ملي مبني بر فروش انواع برنج هاي خارجي در 
بسته بندي هاي ایراني بیان داشت: نمونه هایي از این برنج 
ها در اتحادیه توسط کارشناسان بررسي شد و معلوم گشت 
که کیفیت این برنج ها پایین بوده ولــي با نام برنج هاي با 
کیفیت به فروش مي رفته نه اینکه خارجي بوده باشد. محمد 
آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکدارن مواد غذایي تهران با بیان 
مطلب فوق گفت: این امر نه تنها در تهران بلکه متاسفانه در 
تمامي شهرهاي ایران رخ مي دهد. سودجویان در تمامي 
مواد غذایي که امکان تقلب وجود دارد رخنه و ورود کرده اند. 
کارگاه ها، سوله ها و انبارهایي در مناطق خارج از شهرهاي 
بزرگ که بارها از رسانه ملي گزارش داده شده، بدون هیچ 
گونه نظارت و کنترلي در دست عده اي منفعت طلب که نام 
و شهره دیگر خدمتگذارن را خدشه دار مي کنند و اعتماد 

را از مردم مي گیرند.
آقا طاهر در ادامه تاکید کرد: انواع روغــن هایي که به نام 
طبیعي و اصل به فروش مي رود؛ اما با دیگر روغن هاي ارزان 
قیمت مخلوط و به نام روغن واقعي با مبالغ بسیار باالتر به 
فروش مي رود به عنوان نمونه روغن زیتون که روغن معمولي 
با ترکیب مقدار کمي اسانس به مصرف کننده عرضه مي 
شود یا انواع آبلیمو هایي که هیچ بویي از لیموي واقعي نبرده 
و تنها با چند ماده و اسانس با نام آبلیموي واقعي به فروش 
مي رود. کجاست انصاف؟ کجاست وجدان؟ بي مسئولیتي 

به امید پولي بیشتر تا به کي؟ انواع مواد غذایي که با نام هاي 
مختلف به بازار عرضه مي شود و نظارت هاي کم رنگ! وي 
در ادامه تصریح کرد: در هر یک از مثال هاي فوق تنها با یک 
حساب سرانگشتي مي توان به غیر واقعي بودن محصول پي 
برد، مبلغ هر یک کیلو لیموي تازه با پوست بسیار بیشتر از 
یک شیشه آب لیمو است. یک کیلو لیمو آیا یک لیتر آب لیمو 
مي دهد؟ مضاف بر هزینه هاي بسته بندي، حمل و ....، کامال 
هویداست که تقلب اســت. این پدیده در گستره زیادي از 
کشور رخ مي دهد و تنها مي توان گفت باید وجدان را تربیت 
کرد تا شاهد چنین اتفاقاتي نباشیم. سود سرشاري که نصیب 
متقلبان مي شود در مقابل سالمتي و جان عده بي شماري از 
مصرف کننده که به خطر مي افتد بارها از طریق رسانه هاي 
مختلف گوشزد شده؛ اما طمع این افراد تمامي ندارد. آقاطاهر 
در خصوص برخي از ســموم که براي دفع آفــات در انواع 
محصوالت خصوصاً برنج استفاده مي شود بیان داشت: در 
برخي از سموم، آرسینیک وجود دارد که کشاورزان مجبور به 
استفاده از آن هستند. خیلي راحت مي توان این سم را از برنج 
جدا کرد. تجربه اي که ایرانیان سال هاست بدون آموزش 
انجام مي دهند و بتازگي در خارج از کشــور به این نتیجه 
رسیده اند و آن هم خیس کردن برنج حدود ۵ تا ۱0 ساعت 
در آب قبل از پخت است. این کار ۸0 درصد سم مذکور را از 
برنج مي گیرد و افرادي که نگران این موضوع هستند با این 

ترفند ساده مي توانند با خیال راحت استفاده کنند.

با وجــود آنکــه ۵۳۴ هزار 
واحد اقدام ملی مســکن به 
مرحله اجرا رســیده و بنا بر 
اعالم وزارت راه و شهرسازی 
این تعداد دارای پیشــرفت 
فیزیکی هســتند تعداد کســانی که برای این خانه ها 
پول واریز کرده اند ۲۳۷ هزار نفر هســتند که نشــان 
می دهــد ۵۶ درصد متقاضیان پرداختی نداشــته اند؛ 
البته احتماال برخی طرحهای مربوط به دســتگاههای 
 دولتی با کمک تسهیالت بانکی به مراحل اولیه ساخت 

رسیده است.
به عبارتی طرح اقدام ملی مســکن در حالی با معضل 
کمبود نقدینگی ناشی از آورده پایین متقاضیان مواجه 
شده که بنا به ادعای برخی متقاضیان مبالغ اولیه اعالم 
شده برای ساخت واحدها به تدریج در حال افزایش است 
و پیمانکاران هر از گاهی ارقــام جدید اعالم می کنند. 
فعاالن بازار مسکن بر این باورند که طرح مسکن اقدام 
ملی برای قشر ضعیف جامعه دیده نشده است چرا که 
این دهک های اقتصادی نه تــوان بازپرداخت وام ۱00 
میلیونی ۱۸ درصد را دارند و نقدینگی ۱۴0 میلیونی را 

می توانند تأمین کنند.
همچنین با نهایی شــدن قیمت مسکن در بخش های 
مختلف اســتان تهران عمال دالالن قیمت مسکن را به 
بهانه قیمت باالی ثبت نام واحد هــای طرح اقدام ملی 
افزایش دادند و دولت به جای اینکه با یک طرح مناسب 
قیمت مسکن را کاهش یا حداقل کنترل کند، تورمی 

دیگر در بازار آن تزریق کرده است. 
آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده نشان 
می دهد واحدهای شروع شده و دارای عملیات اجرایی 
طرح اقدام ملی مسکن توسط ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( ۳۷ هزار و ۷9۸ واحد، شــرکت عمران شهرهای 
جدید ۱۳۵ هــزار و ۴۷9 واحد، بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی ۶۵ هزار و ۸۵ واحد، وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح ۷۲ هزار واحد، ســازمان ملی زمین و 
مسکن )ادارات کل راه و شهرسازی( ۱۳۴ هزار و 9۲۷ 
واحد، شرکت بازآفرینی شــهری ایران ۸0 هزار واحد و 
وزارت آموزش و پرورش 9 هزار و ۲0۴ واحد اســت که 
مجموع واحدهای طرح اقدام ملی مسکن که عملیات 

اجرایی آنها آغاز شده ۵۳۴ هزار و ۴۸۴ واحد است.
از طرف دیگر تا اواخر شهریورماه تعداد افتتاح حساب 
طرح اقدام ملی مســکن در بانک مســکن ۲۳۷هزار و 
۲۷۲ فقره بوده است. میزان واریز وجوه مبالغ 9 هزار و 
۳۸۶ میلیارد تومان است که از این میزان ۳ هزار و ۶۵۴ 
میلیاردتومان برای احــداث پروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن به حساب سازندگان واریز شده است. این آمار را 
محمدحسن علمداریـ  عضو هیات مدیره بانک مسکن 
ارایه داده و گفته اســت: در حال حاضر ۵۷۳۲ میلیارد 
تومان نیز در حساب بانک است و به تدریج با پیشرفت 
فیزیکی و آغاز احداث به پروژه ها تخصیص خواهد یافت. 
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن از محل تسهیالت ۲۵۵ 

میلیاردتومان به متقاضیان پرداخت کرده است، افزود: در 
مجموعه یکهزار و ۱۷۲ پروژه طرح اقدام ملی مسکن به 
تعداد ۶۷ هزار و ۱۳۲ واحد معرفی شده که تعداد ۱۶ هزار 

و ۶۲۵ واحد قراردادهایشان منعقد شده است.
با این حساب تعداد کسانی که تا کنون برای واحدهای 
طرح اقدام ملی مسکن پول واریز کرده اند ۲۳۷ هزار نفر 
هستند که نشان می دهد ۵۶ درصد متقاضیان واحدهای 
در دست ساخت، پرداختی نداشته اند. این در حالی است 
که بیش از دو سال )۲۶ ماه( از آغاز رسمی اجرای پروژه 
مسکن ملی می گذرد. البته احتماال برخی طرحها که 
مربوط به دستگاههای دولتی است با کمک تسهیالت 
بانکی به مراحل اولیه ساخت رسیده باشد اما قطعا برای 
ادامه طرح باید متقاضیان آورده خود را به موقع تکمیل 

کنند.
وزارت راه و شهرســازی نرخ پایه واحدهای اقدام ملی 
مسکن را حدود ۲.۸ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین 
کرده اما این نرخ مربوط به تابستان ۱۳99 است و از آن 

زمان تا کنون مصالح ســاختمانی دچار افزایش قیمت 
شده است. طبق برخی محاسبات در حال حاضر هزینه 
ساخت هر متر مسکن، بدون محاسبه قیمت زمین حدود 
۵ میلیون تومان برای هر متر مربع است. بنابراین برای 
ساخت یک واحد ۷۵ متری به حدود ۳۷۵ میلیون تومان 
نقدینگی نیاز اســت. یعنی ۳0۸۴ میلیارد تومان فقط 
تکافوی ساخت ۸۲۲۴ واحد اقدام ملی مسکن را می دهد.

البته تا کنون ۴0 هزار و ۷۸ واحد مسکن ملی افتتاح شده 
که محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرســازی 
گفت: عمده واحدهایی که به بهره برداری رسیده از روش 
هایی همچون تعاونی سازی با دریافت وام اوراق، استفاده 
از تسهیالت 9 درصد بافت فرسوده و دریافت زمین بدون 

اتکا به منابع بانکی ساخته شده است.
یک کارشناس اقتصادی در همین رابطه در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: مهم ترین مشکلی در رابطه با طرح 
هایی که برای مسکن ارایه می شود، وجود دارد مشکل 

تامین زمین است. 
فرهاد بیضایی اضافه کرد: تعارض منافع فردی، سازمانی 
و دولتی و...، در جای جای جامعه دیده می شود و بیشتر 
نهاد ها از زمین در حال کســب درآمد از زمین هستند. 
راهکار خروج از رکــود و تحریم فعلی، بحث فعالیت بر 
روی زمین و ساختمان اســت. ما می توانیم از ظرفیت 
کشور های همســایه برای حل این مســئله به صورت 
قانونی استفاده کنیم. چقدر می توانستیم در این فرآیند 
تحریمی، جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشیم که 

هیچ کدام انجام نشد.
وی اظهار داشــت: طرح ملی مسکن نیز همان مسکن 
مهر بود که با مشکالت بســیاری مانند تامین زمین و 
گرانی های ناشی از تورم روبر شد. در این طرح سعی شد 
نقدهایی که به مسکن مهر در زمینه تامین مالی پروژه می 
شد را برطرف کنند، ولی با اعطای تسهیالت ۱۸ درصدی 
کار را خرابتر کردند. بانک مورد نظر در طرح ملی مسکن 
۲ برابر وامی که به مردم می دهد را از آنها پس می گیرد 
و مردم در آوردن آورده اولیه طرح ملی مسکن با مشکل 

رو به رو شدند. 

۵۶ درصد متقاضیان هنوز برای مسکن ملی پول واریز نکرده اند

مسکن ملی همچنان بدون مشتری
پیمانکاران هر از گاهی ارقام جدید اعالم می كنند

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

دولت ســیزدهم درحالی 
تدویــن بودجــه ۱۴0۱ را 
کلید زده اســت که بودجه 
ســال جاری با کسری قابل 
توجهی مواجه است. هرچند 
رییس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به تالشهای 
دولت برای بازگشــت ثبات به اقتصاد کشور گفت: 
بودجه ۱۴0۱ را بدون کسری بودجه تدوین خواهیم 
کرد اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: 
این دغدغه وجود دارد که کســری بودجه در پایان 
ســال حدود ۲۵0 تا ۳00 هزار میلیارد تومان باشد 

و باید برای این کسری تمهیداتی اندیشید. به گفته 
فعاالن اقتصادی اگر کســری بودجه جبران نشود، 
تأمین کسری بودجه از راه هایی صورت می گیرد که 
تورم سنگینی را به سفره مردم تحمیل می کند. طبق 
آمار و ارقام منتشر شــده در حوزه تورم تولیدکننده 
در بهار ۱۴00، رقمی قابــل توجه و باالی ۷0 درصد 
است و این رقم به زودی وارد ســبد مصرفی خانوار 
می شود به همین دلیل الزم است بودجه اصالح شود. 
همچنین یکی از مشکالت بودجه کشور تخصیص 
آن به دســتگاه ها به جای تخصیص بودجه به برنامه 
است. در کوتاه مدت چاره ای جز ظرفیت سازی برای 
فروش اوراق بیشــتر برای دولت وجود ندارد. برای 
بودجه ۱۴0۱ نیاز به اصالح جدی و ساختاری بودجه 

اســت. یکی از مهمترین عوامل کسری بودجه نرخ 
تورم باال در اقتصاد است و بر همین اساس، دولت برای 
رفع مشکل کسری بودجه در ابتدا باید تورم را مهار 
کند.وی افزود: تورم دو موتور پیشــران دارد که یکی 
انتظارات و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی به دولت 
و دیگری نقدینگی است. این درحالی است که عامل 
افت ســرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران نقش بسیار 
برجسته تری نسبت به سایر عوامل دارد. بدین ترتیب 
یکی از نخستین گام های دولت باید افزایش سرمایه 
اجتماعی و جلب اعتماد مردم باشد. دولت با افزایش 
اعتماد مردم و کنترل نقدینگی از سوی دیگر می تواند 
تورم را به عنوان یکــی از عوامل اصلی در پدیدآمدن 

کسری بودجه کنترل کند. 

البته به عقیده پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، 
افزایش پایه پولی در سه ســال گذشته رکورد زده و 
بانک مرکزی به عنوان یک بله قربان گو به سیستم 
دولت، به قلک دولت ها تبدیل شده است. این امر زمانی 
اصالح خواهد شد که بانک مرکزی سیاست های پولی 
خود را به گونه ای برنامه ریزی کند که به مرور شاهد 
افزایش پایه پولی در اقتصاد نباشیم. بنابراین، نظرات 
کارشناسی تاکید رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر 
استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی را رد نمی کند. 
اما همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد؛ گواه عدم 
استقراض دولت از بانک مرکزی، آمارهای سه ماهه 
دوم سال است که باید منتظر انتشار آن از سوی بانک 

مرکزی باشیم.

كسری بودجه دولت از چه راههایی قابل تامین است؟

تحمیل تورم با تشدید کسری بودجه
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

۱۶ هزار و ۹۵۴ بازرسي مهرماه از صنوف تهران

فروش برنج هاي کم کيفيت به نام برنج مرغوب

کمبود کاال در بازار نداريم

کاميون های بالتکليف و وعده ای که عملی نشد
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جزئیات و دالیل تغییر در ساختار تعرفه تلفن ثابت
صدور صورتحساب برای 10 ميليون خط ثابت به صرفه نيست

معاون شرکت مخابرات ایران در تشریح دالیل این شرکت برای تغییر تعرفه های 
مخابراتی گفت: بیش از ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد که حتی 
صدور صورتحساب نیز برای آنها به صرفه نیست. دکتر داوود زارعیان به تشریح دالیل 
مدنظر شرکت مخابرات ایران برای درخواست افزایش و تغییر تعرفه های مخابراتی 
پرداخت و گفت: ما به دنبال منطقی شــدن تعرفه های مخابراتی از جمله تعرفه 
خدمات تلفن ثابت هستیم و معتقدیم که این تغییر تعرفه باید ۱۵ سال پیش اتفاق 
می افتاد. وی با بیان اینکه از سال ۸۲ تا به امروز در تعرفه تلفن ثابت افزایش و تغییری 
صورت نگرفته است و طی این سال ها فقط دو بار شاهد تغییر در ساختار تعرفه ای 
خدمات تلفن ثابت بودیم، افزود: ما بارها اعالم کردیم که حاضریم به ساختار تعرفه 
تلفن ثابت در سال ۸۲ و قبل از زمان خصوصی شدن مخابرات بازگردیم و آن را اجرایی 
کنیم. در حال حاضر آنقدر تعرفه های مخابرات پایین است که ما در دولت قبل اعالم 
کردیم که حاضریم حتی با وجود پایین بودن تعرفه ها، تعرفه سال ۸۲ را اجرا کنیم. اما 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با این مساله مخالفت می کرد.

تعرفه تلفن ثابت ۱۸ سال است که ثابت مانده است
زارعیان با اشاره به اینکه یکی از دالیل عمده درخواست ما برای تغییر تعرفه های 
مخابراتی، ثابت ماندن ۱۸ ساله تعرفه تلفن ثابت به رغم افزایش هزینه های جاری 
و سرمایه ای شرکت مخابرات ایران است، خاطرنشان کرد: دلیل دوم نیز این است 
که با وجود تعرفه پایین، اما هزینه ها در بخش جمع آوری صورتحساب باال است 
به نحوی که مخابرات هم اکنون حدود ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت دارد که از نظر 
اقتصادی حتی به صرفه نیست برای آنها صورتحساب به صورت پیامک ارسال شود. 
به همین خاطر ما به جای آنکه برای ۲۸ میلیون خط تلفن ثابت که در کشور فعال 
است، برای ۱۸ میلیون خط به صورت ماهانه صورتحساب صادر می کنیم و برای ۱۰ 
میلیون دیگر اصالً صورتحسابی صادر نمی شود چرا که به صرفه نیست. وی گفت: 
برای مثال هزینه وصول بانکی صورتحساب خطی که حدود هزار تومان مصرف 
داشته اســت، حدود دو هزار و ۴۰۰ تومان است. لذا ما ترجیح می دهیم که برای 

اینگونه خطوط کم کارد اصالً صورتحساب صادر نکنیم.

ضرورت نوسازی و بازسازی شبکه تلفن ثابت
معاون شرکت مخابرات ایران افزایش هزینه نگهداری را از دیگر دالیل مخابرات 
برای تغییر تعرفه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده کارها 
برای نگهداری از خطوط مخابراتی به بخش های بیرونی برون سپاری شده است، 
هزینه ماهانه نگهداری هر خط تلفن ثابت به طور متوسط ۲۳ هزار تومان می شود. 
یعنی اگر بخواهیم یک خط تلفن فقط بوق داشته باشــد باید برای آن ۲۳ هزار 
تومان هزینه به پیمانکار پرداخت کنیم. وی دلیل بعدی برای درخواست افزایش 
تعرفه های تلفن ثابت را ضرورت نوسازی و بازسازی شبکه تلفن ثابت دانست و 
خاطرنشان کرد: زمانی که از عمر تجهیزات می گذرد باید به روزرسانی شود و تغییر 
فناوری در حوزه های مختلف ایجاب می کند که ما در این بخش سرمایه گذاری 
کنیم؛ هم اکنون با توجه به تحوالت اخیر در بخش ارز، هزینه ســرمایه گذاری 
هم تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده است. زارعیان تصریح کرد: الزم است که تعرفه ها 
منطقی شود و کمک شود تا ما بتوانیم بخشی از درآمد مخابرات را در بخش های 
توسعه ای هزینه کنیم. به ویژه در دو سال اخیر و بعد از کرونا، افزایش توجه مردم به 
فضای مجازی، استفاده بیشتر از اینترنت به ویژه در بخش های مختلف آموزشی و 
اقتصادی و بازرگانی، ضرورت نوسازی شبکه را حتمی کرده و به همین دلیل باید در 
این بخش هم سرمایه گذاری شود. وی گفت: هزینه کرد شرکت مخابرات ایران و 
شرکت های وابسته به مخابرات چون در سطح کل کشور سرویس می دهند نسبت 
به شرکت هایی که در مراکز استان ها و یا نقاط پر درآمد سرویس می دهند خیلی 
بیشتر است. مخابرات موظف است که توسعه را حتی به روستاها ببرد و به همین 
دلیل نیازمند سرمایه و بودجه کافی است. معاون شرکت مخابرات ایران در پاسخ به 
این سوال که در ۴ سال اخیر توسعه مخابرات در اینترنت و ثابت چگونه بوده است؟ 
تاکید کرد: اگر توسعه ای در شبکه مخابرات انجام نمی شد وضع به شدت خراب بود. 
مخابرات به طور متوسط در ۴ سال اخیر هر سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تلفن ثابت جدید 
 adsl واگذار کرد و در حوزه تلفن ثابت توسعه داشتیم. وی با بیان اینکه در بخش
هم طی این چند سال سرمایه گذاری انجام شده و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در 
کشور نشانه این ادعا است گفت: مخابرات در بخش ftth نیز سرمایه گذاری کرده و 
هم اکنون نزدیک به ۱۲۰ هزار مشترک ftth در شبکه مخابرات فعال هستند. همه 
اینها با سرمایه گذاری جدید انجام شده است. ما ظرفیت بین استانی و ظرفیت بین 
مراکز را از طریق فیبر افزایش داده ایم اما باید سرمایه گذاری بیشتری انجام شود. 

نرخ تلفن ثابت تقریباً ۱۵ برابر کمتر از تعرفه تلفن همراه است
زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعرفه ها باعث نمی شود که کاربر به جای 
استفاده از تلفن ثابت به سمت استفاده از موبایل برود؟ تصریح کرد: در حال حاضر هزینه 
یک دقیقه مکالمه با تلفن همراه حداقل ۶۲ تومان است اما یک دقیقه مکالمه با تلفن 
ثابت ۴۵ ریال )حدود ۴ تومان( یعنی نرخ تلفن ثابت تقریباً ۱۵ برابر کمتر از تعرفه تلفن 
همراه است. در این زمینه نیازمند فرهنگسازی هستیم و باید مردم را ترغیب کنیم که 
از شبکه ارزان تر استفاده کنند. در هر زمانی به نفع مردم است که از شبکه ثابت استفاده 
کنند به ویژه برای استفاده از اینترنت. معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه قطعاً 
هیچ گاه تعرفه تلفن ثابت به یک چهارم تلفن همراه هم نخواهد رســید، اضافه کرد: 
میانگین ماهانه هزینه تلفن ثابت به ازای هر مشترک )آرپو( ۶,۵۰۰ تومان ماهانه است. 
اما هزینه تلفن همراه چندین برابر است. لذا تحت هر شرایطی حتی در خوشبینانه 
ترین حالت هم اگر تعرفه ها تعدیل شود باز هم قیمت ها یک چهارم همراه نخواهد شد.

تغییر در ساختار تعرفه تلفن ثابت
وی در مورد پیشنهاد مخابرات برای افزایش تعرفه های مخابرات اظهار داشت: 
پیشنهاد ما تغییر در ساختار تعرفه تلفن ثابت است. هزینه نگهداری یک خط 
تلفن از مشترکان دریافت شود اما تعرفه مکالمه همان تعرفه ثابت باقی بماند. 
ممکن است این هزینه نگهداری به صورت پلکانی نسبت به شهر و روستا متغیر 
باشد. در صورت تصویب این پیشنهاد، می توان تخفیف های را برای مشترکان 
مانند رایگان کردن تلفن شهری، در نظر گرفت. وی تاکید کرد: هزینه نگهداری 
مشخصی برای خط تلفن مشترک پیشنهاد داده ایم و برای مکالمه فعالً پیشنهادی 
برای تغییر نخواهیم داشت. برای خرید خط نیز فعالً پیشنهادی نداریم. کما اینکه 
شورای رقابت و همه نهادهای زیربط با کلیات قضیه موافق هستند.وی ادامه داد: 
ما پیشنهاد عددی ندادیم. شورای رقابت یک فرمول نسبت به قیمت تمام شده و 

هزینه ها داده است و ما آن را مبنا قرار می دهیم.

ماندگاری شبکه تلفن ثابت منوط به توسعه است
زارعیان با بیان اینکه پیشنهاد مخابرات مبنی بر منطقی شدن تعرفه ها در کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات به زودی بررسی می شود، گفت: ماندگاری شبکه تلفن 
ثابت منوط به توسعه است و ما به دالیل مختلف از جمله اینکه بتوانیم در بازار حضور 
خوبی داشته باشیم و پاســخگوی نیازهای جامعه باشیم، تعهداتی که به وزارت 
ارتباطات داریم را محقق کرده و به توسعه شبکه ملی اطالعات، کمک کنیم، قطعاً 
اقدامات اساسی در برنامه داریم. وی افزود: حتی ما از سایر محل هایی که امکانش 
را داریم این سرمایه گذاری را افزایش می دهیم. حتی اینکه بخشی از امالک مازاد 

را فروخته و برای توسعه شبکه سرمایه گذاری کنیم.

خبر

استقبال سرد کاربران از ویندوز ۱۱
بررسی های مؤسسه ادداپلکس نشان می دهد ویندوز ۱۱ علیرغم همه تالش های مایکروسافت چندان مورد توجه قرار نگرفته و تنها ۵ درصد کاربران آن را نصب کرده اند. حدود یک ماه از 
رونمایی از ویندوز ۱۱ توسط مایکروسافت می گذرد و این سیستم عامل تنها بر روی ۴.۸ درصد از رایانه های شخصی در جهان که قبالً از ویندوز استفاده می کردند، نصب شده است. میزان 
نصب این سیستم عامل بر روی رایانه های توسعه دهندگان حرفه ای همکار با مایکروسافت نیز تنها ۰.۳ درصد است. رقم کلی نصب ویندوز ۱۱ در شهریور ماه تنها ۱.۳ درصد بود. به نظر 

می رسد ضرورت ارتقای سخت افزاری رایانه ها برای نصب ویندوز ۱۱ موجب شده تا استقبال از این سیستم عامل در حد قابل قبول نباشد. 

عباس هاشمی دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران 
با اشــاره به صــدور برخی 
مجوز هــای وارداتی نظیر 
ته لنجــی، مرزنشــینی، 
پیله وری، مناطق آزاد و سایر رویه ها از جانب وزارت 
کشور، گفت: این مجوز ها به صورت قانونی و برحسب 
مالحظاتی اعم از کمک به وضعیت اقتصادی مناطق 
مرزنشینی و همچنین جلوگیری از بروز مشکالت 

سیاسی و امنیتی صادر می شود.
وی افزود: در تعریف این مجوز هــا برای هرکدام از 
رویه ها، سقف وارداتی مشــخصی پیش بینی شده 
اســت، اما متأسفانه این ســقف مصوب در واردات 
به شیوه ته لنجی و ســایر رویه ها رعایت نمی شود و 
همین امر موجب شده است تا این شکل از واردات، 
وجهه قانونی خود را از دست بدهد و عماًل به عنوان 

واردات کاالی قاچاق محسوب شود.
هاشــمی ادامه داد: در حال حاضر مافیای واردات 
ته لنجی، به خوبی از خأل قانون واردات به این شیوه 
مطلع بوده و با در دست داشتن مجوز و برگه سبز، 
بسیار هوشمندانه درحال دور زدن قانون هستند و 
در نتیجه این تولیدکنندگان هستند که با تداوم این 
وضعیت متضرر می شــوند، به همین خاطر نظارت 
جدی تری بر اســتثنائات تجاری ضــروری به نظر 

می رسد.
دبیر انجمــن صنایع لــوازم خانگی ایــران با بیان 
اینکه مافیای واردات ته لنجی حقوق ملوانان را هم 
تضییع می کنند، افزود: بررســی ها نشان می دهد 
که متأسفانه ســود زیادی عاید ملوانان و لنج داران 
نمی شود و اکثر ســود آن در جیب مافیای واردات 
ته لنجی و تاجرانی می رود که به صورت سازمان دهی 
شده و سیستماتیک در حال دور زدن قانون هستند.
هاشمی با اشــاره به ضرورت حضور ایران در بازار 
جهانی لــوازم خانگی، گفــت: برای ایــن امر باید 

چشــم انداز های کالن داشته باشــیم؛ در صورت 
 توسعه صادرات می توان فضای اقتصادی کشور را نیز 

بهبود بخشید.
وی افــزود: تقویت صنعت لوازم خانگی کشــور در 
اســتاندارد های کمی و کیفی طی ســال های آتی 
می تواند تولیدات داخلی را از گزند آزاد شدن مرز ها و 
یا عدم نظارت بر واردات بی رویه از طریق استثنائات 
تجاری در آینــده، بیمه کند؛ امــا باید پذیرفت که 
شرایط تحریمی، افزایش نرخ ارز و مشکالت مربوط 
به تأمین مواد اولیه موجب شــده است تا وضعیت 
 تولید در صنایع پایین دســتی با مشکالت زیادی 

مواجه شود.
دبیر انجمــن صنایــع لــوازم خانگی ایــران در 
خصــوص لــزوم ســاماندهی واردات به شــیوه 
ته لنجی، اظهار داشــت: در کنار ایــن راهکار های 
نظارتی، بایســتی به لزوم رشــد و توسعه صنعت 
لوازم خانگــی نیــز توجه داشــت. اما بایســتی 
حتما به این نکته اشــاره کــرد که تا زمــان قرار 
گفتن ایــران در زنجیــره تأمین جهانــی، نظارت 
 دســتگاه های متولی بایستی به شــکل دقیق تری 

انجام بگیرد.
وی با بیان اینکــه تجار با مجــوز ته لنجی در حال 
واردات کاال با حجم یک کشــتی هستند، گفت: تا 
جایی که من اطــالع دارم وزارت صمت با واردات 
از طریق ته لنجی مخالف است، اما در مقابل وزارت 
کشور بنابر مالحظات امنیتی، سیاسی و اقتصادی، 
این رویه را برای کشور ضروری می داند؛ اما به نظر 
می رســد که باید قوانین سفت وســخت تری برای 
واردات از ایــن طریق وضع شــود و از آن مهم تر بر 

اجرای دقیق این مقررات نظارت شود.
هاشمی با اشاره به حمایت های مقام معظم رهبری 
از تولیدکنندگان لوازم خانگی، افزود: فرامین اخیر 
رهبر معظم انقالب نشــان می دهد که پیشــرفت 
اقتصادی، صنعتــی، اجتماعــی و رفاهی مردم در 
گروی رشد تولید ملی اســت و تنها راه حل تحقق 
آن افزایــش کمی و کیفی تولیــد داخلی و نظارت 
بر عدم ورود کاالی قاچاق به کشــور اســت. دبیر 

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پایان با اشــاره 
به ضرورت اســتفاده حداکثری از ظرفیت جامعه 
دانشگاهی، نخبه و علمی کشور برای توسعه صنعت 
لوازم خانگی، گفت: با مصوبه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در تالش است تا با همکاری صنایع مختلف اقدامات 
الزم را در خصوص توسعه بازار های صادراتی، ارتقاء 
کیفیت و ارائه بهتر خدمات پس از فروش در کشور 
انجام دهد. با وجود اینکــه واردات لوازم خانگی از 
سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است، اما هنوز هم برند های 
خارجی حضور فعالی در بازار ایران دارند؛ شــواهد 
حاکی از آن اســت که عمده قاچاق لوازم خانگی از 
مرز های جنوب کشور تحت پوشش کاالی ته لنجی 

و ملوانی وارد بازار می شود.
به گفته معاون حقوقی و امور مقابله ســتاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، حجــم کل کاالیی که از طریق 
ته لنجی و ملوانی وارد کشــور می شــود حدود ۷ 
میلیارد دالر تخمین زده می شود؛ مصطفی پورکاظم 
شایســته معتقد اســت که بخش عمده ای از لوازم 
خانگی قاچاق از مرز های جنوبی کشور وارد شده که 
حجم آن نزدیک بــه ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر 

است. وفور کاال هایی که از زمان ممنوعیت واردات 
آن ها بیش از ۳ سال گذشته است، نشان می دهد که 
بازنگری و ساماندهی مبادالت تجاری غیر شفاف از 
جمله رویه های ته لنجی و تعاونی های مرز نشــینی 
ضروری است. در همین راســتا، ابراهیم رئیسی در 
سفر اخیر خود به استان بوشهر گفته بود که ملوانان 
باید بدانند چه کســی، چه میزانــی، چه کاالیی و 
با چه شــرایطی را می توانند وارد کنند؛ به عبارت 
دیگر وی خواســتار تدقیق مقررات و تعیین حدود 
مشخص برای واردات کاال از طریق ته لنجی است. 
حال باید منتظر ماند تــا نتیجه ضرب االجل رئیس 
 جمهور برای ســاماندهی واردات ملوانی و ته لنجی 

مشخص شود.
البته ارائــه هر طــرح جدیدی برای ســاماندهی 
واردات ته لنجی، می بایست دربردارنده برنامه های 
میان مــدت و طوالنی مدت برای تأمین معیشــت 
مرزنشینان و مردم ساحل نشین باشد؛ چراکه منبع 
درآمد و معیشت بســیاری از مردم در این مناطق 
وابسته به مبادالت تجاری ته لنجی بوده و نمی توان 
با ممنوعیت یکباره این استثنائات تجاری، معیشت 

و زندگی روزمره مردم را مختل کرد.

واردات كاال با مجوز ته لنجی، اما با حجم يك كشتی

واردات ۷ میلیارد دالری کاال از طریق ته لنجی و ملوانی
News kasbokar@gmail.com

دبیر شــورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت 
ایران در حوزه امنیت ســایبری گفت: در دو سال 
اخیر شدت حمالت به کشــور زیاد شده و میزان 
این حمالت و پیچیدگی آن به ایران نسبت به بقیه 
کشورها بی نظیر است. سید ابوالحسن فیروزآبادی، 
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
کشور در نشســت مطبوعاتی با مدیران مسئول و 
صاحبان امتیاز رسانه های رسمی کشور در معاونت 
امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در خصوص اهمیت فضای مجازی و 
چگونگی پرداختن آن در رسانه های کشور، با تشکر 
از همراهی و صبوری مــردم در مواجهه با حمالت 
سایبری به کشــور بر همگرایی ملی برای مقابله با 

نفوذ دشمنان تاکیدکرد.
او گفت: پیشتر در دیدارهای بین المللی و مذاکرات 
رسمی مباحث مطرح شــده در خصوص میزان 
کثرت ادوات جنگی بود اما در سال های اخیر در 
دیدارهای رسمی حتی بین روسای جمهور آمریکا، 
چین، اروپا و روسیه محول اصلی مذاکرات درباره 
فضای سایبری و عدم تعارض به زیرساخت های 
کشورهاســت، تا جایی کــه در آخرین مذاکرات 

صورت گرفته لیستی برای حفاظت از نقاط مورد 
توافق تهیه کردند.

وی یکی از محورهای درگیــری چین با آمریکا را 
سلطه بر حکمرانی فضای مجازی در جهان دانست 
و افزود: فضای مجــازی و تکنولوژی های مربوط 
به آن همچون G۵ و هــوش مصنوعی از مباحث 
مورد اختالف در جهان است. در حال حاضر اروپا 
به دنبال ایجاد قوانینی برای کنترل شرکت های 
بزرگ این حوزه که به آکفام شــهرت داشــته و 
آمریکایی هستند بوده و مباحث حریم خصوصی، 
حفاظت از مرزهای سایبری و دارایی ملی در این 

حوزه بسیار مطرح است.
فیروزآبادی با بیان این که در حال پیگیری برای 
شــکایت بین المللی از طریق وزارت امور خارجه 
هستیم، گفت: عدم تمرکز، ناشناسی، ارزانی حمله 
و هزینه بر بودن دفاع، پیچیدگی و میزان آمادگی، 
خاموشــی و عدم جلب توجه و نوع آسیب در این 

فضا نسبت به فضای فیزیکی کامال متفاوت است و 
حتی کنوانسیون های بین المللی در این حوزه به 
دلیل نفوذ آمریکا برای حفظ حکمرانی و منفعت 

خود برای بررسی شکایات قدرت کافی را ندارند.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با تاکید بر این 
که آمریکا نظامی تعیین کرده که در صورت حمله 
سایبری می تواند به تنهایی تصمیم گیر در حوزه 
انتساب آن به گروه و کشــور باشد و حتی سطح 
مقابله را براساس تصمیم این کشور تدوین کرده 
است، تصریح کرد: در کشورها در کنار عدم آمادگی 
تکنولوژی، نبود نهادی مناســب برای دفاع وجود 
دارد چرا که تحول دیجیتالی که باید در کشورها 
اتفاق بیفتد در حوزه دفاعی هم باید صورت گیرد و 

این یک مشکل جهانی است.
وی درباره وضعیت کشور در حوزه امنیت سایبری 
گفت: در سال های گذشته به خصوص در دو سال 
اخیر شــدت حمالت به کشــور زیاد شده است. 

در واقع میزان حمالت و پیچیدگــی آن به ایران 
نسبت به بقیه کشورها بی نظیر است و اولین حمله 
وسیع و پیچیده سایبری که کشوری متحمل شد 
همان استاکس نت بود که ۱۰ سال پیش در کشور 

صورت گرفت.
فیروزآبادی افزود: شبکه ملی اطالعات هم اگر راه 
اندازی شود، این حمالت ادامه دار خواهد بود چرا 
که این شبکه جدا از اینترنت نیست و یک شبکه 
جهانی مرتبط و متصل به دنیاســت که در حوزه 
حکمرانی برای کشور قلمروســازی کرده و توان 

اعمال حاکمیت را افزایش می دهد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که 
باید رســانه ها در این مواقع همچون زمان جنگ 
سرد در کنار مردم و مســئوالن به دنبال انعکاس 
واقعیــت باتاکید بر نکات مثبت اجرایی باشــند، 
افزود: در حوزه سایبر به دلیل پیچیدگی سرعت 
باز آوری سیستم بسیار مهم است که در حمالت 
اخیر همچون حمله به راه آهــن، بنادر و جایگاه 
 سوخت کشور این موضوع به خوبی انجام شده و در 
کوتاه ترین مدت خدمات و کسب و کارها به حالت 

اولیه برگشته است.

دبیر انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران گفت: اجباری 
شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه ای 
جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند. 
پس از آنکه تجارت مجازی در کشــور رایج شد، یکی 
از چالش ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب 
اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول 
از یک ســایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای 
حمایت از مصرف کننده داشته و دارند. سازمان توسعه 
تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و 
امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم ترین 
عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای 
اینترنتی می داند، برای حل این مشکل دست به ساز و 

کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.
به گفته فعاالن در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد 
الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را 
شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه هایی ورود پیدا 
کرد که سبب شــد از هدف اصلی خود که حمایت از 
مصرف کننده و ایجاد احســاس امنیــت در خریدار 

بود، دور شود. مســئله ای که با اجباری شدن اینماد 
برای دریافت درگاه پرداخــت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود 

بیشتری پیدا کرد.
در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه های 
اینترنتی تهران در گفت وگو بــا خبرنگار مهر گفت: 
هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی 
صالحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن ها و مشتریان بود 
اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه 
اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی 
احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه ای که من 
می توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به 

آن ها بدهم.
وی ادامــه داد: یک الی دو ســال بعــد از راه اندازی 
اینمــاد، برخی از افــراد از خالء های موجــود در آن 
مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده هایی را در زمینه 
احراز هویت انجــام دادند. بهتر اســت که بانک ها به 

خوبی احراز هویت را انجام دهند و ســازمان توسعه 
تجارت از آن احــراز هویت ها اســتفاده کند. طالبی 
ادامه داد: بانک ها یا شرکت های اعتبارسنجی توانایی 
الزم برای بررسی وضعیت یک شــرکت برای شروع 
فعالیت را دارند تا اعتماد بــه معنای واقعی بین مردم 
و فروشــگاه ها ایجاد شــود. همچنین شرکت های 
بیمه بســیاری نیز وجود دارد که می توانند حســاب 
خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن 
 افتاد، پول هــا را برگردانند و امنیــت مالی خریداران 

تضمین شود.
وی افزود: عدم تحقق همین مســائل سبب شد که 
موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب 
سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین 
هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد 
مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، 

کامالً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران به اجباری 
شــدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد 
و گفت: این قبیل کارها نتیجه ای جز تنگ کردن فضا 
برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در 
تضاد است. در واقع طوالنی کردن روند بوروکراتیک 
اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور 
ما دیده می شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب 
و کارهای مجازی این اتفاقــات نمی افتند. وی اظهار 
کرد: ما امروز را می بینیم، ولی به آینده ای که ممکن 
اســت تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر 
نمی کنیم. سازمان توســعه تجارت نیز باید به تبعات 
این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه ای کند. 
الزم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، 
کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به 
واسطه هایی در نقش پرداخت یارها متصل می کند. در 
صورتی که می شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان 
به تمامی متقاضیان عالوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از 

واسطه گری پیشگیری کرد.

بیشــتر ارزهــای دیجیتالی مهم بــا افت قیمت 
مواجه شــدند. سران کشــورهای عضو گروه ۲۰ 
در حاشــیه اجالس خود در ایتالیا ســر تصویب 
حداقل نرخ مالیات جهانی بر درآمد شرکت های 
بزرگ بین المللی توافق کردند. انتظار می رود این 
افزایش نرخ مالیاتی به ۱۵ درصد به تدریج باعث 
افزایش ترغیب شــرکت های بزرگ به استفاده از 
رمزارزها با هدف فرار مالیاتی شود. انتظار می رود 
کشورهای توسعه یافته در نتیجه این طرح بتواند 
 درآمدهای مالیاتی خود را حدود ۱۵۰ میلیارد دالر

 بیشتر کنند. 

سناتورهای اســترالیایی در تالش هستند قوانین 
حمایتی از صنعت رمزارزها را در این کشور تصویب 
کنند. استرالیا اخیرا اقدامات زیادی برای تبدیل 
شــدن به یکی از قطب های فنــاوری های نوین 
مالی کرده و حتی از یــک برنامه مهاجرتی جدید 
رونمایی کرده که یکی از اقشــار هدف آن، افراد 
خبره در حوزه بالک چین هستند. سازمان ناظر 
بر بازارهای مالی اســترالیا قرار است به زودی از 
 چارچوب های قانونی معامالت رمزارز در این کشور 

رونمایی کنــد. کارگــروه ویــژه اقــدام مالی، 
دســتورالعمل جدید خود را در خصوص ضوابط 
و چارچوب هــای مربوط به رمزارزهــا و مقابله با 
پولشویی از طریق آن ها منتشر کرد. در این بیانیه 
با وجود آنکه ارزهــای دیجیتالی در طبقه دارایی 
های مالــی دیجیتالی طبقه بندی نشــده اند، از 
دولت ها و موسســات مالی خواسته شده است تا 
با آن ها طبــق مقررات این طبقه برخورد شــود. 
طبق اعالم FATF، منشــا و مقصد تراکنشــات 

مشــکوک باید به ایــن کارگروه گزارش شــود.  
 مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهــای دیجیتالی 
در حــال حاضــر ۲۶۲۰ میلیــارد دالر بــرآورد 
می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۱.۴۵ 
درصد کمتر شــده اســت. در حــال حاضر ۴۵ 
درصــد کل بازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیار 
بیــت کویــن و ۱۷ درصــد در اختیــار اتریوم 
اســت. بیت کوین ۱۲ ســال پیش توسط گروه 
گمنامــی از معامله گــران بر بســتر بالک چین 
 ایجاد شــد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.

دبير شورای عالی فضای مجازی اعالم كرد

وضعیت ایران در حوزه امنیت سایبری

اجباری شدن اینماد در تعارض با رفع موانع تولید است

روز قرمز ارزهای دیجیتالی


