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خبر اقتصادی

نوسان نرخ تورم دهک های مختلف 
درآمدی از ۴۰  تا   ۴۸  درصد

نرخ تورم کل کشــور 
در مهرمــاه ١٤٠١، برابر 
٤٢,٩ درصد اســت که 
در دهک هــای مختلف 
هزینه ای در بــازه ٤٠.٨ 

درصد برای دهک دهم تــا ٤٨.٧ درصد برای دهک  
اول نوسان دارد. به گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت 
مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای 

مهر ماه ١٤٠١، منتشر شد.
بر اساس این گزارش فاصله تورمی در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 

قبل ٠, ٧ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٤٠١، برابر ٤٢, ٩ 
درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 
٤٠.٨ درصد برای دهک دهم تا ٤٨.٧ درصد برای دهک 
اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
بین٥٨.٩ درصد برای دهک هشــتم تا ٦٢.٤ درصد 

برای دهک اول است.
    

سدهای تهران فقط 1۸ درصد 
آب دارند

آمار دفتــر اطالعات 
و داده هــای آب کشــور 
نشان می دهد، با سپری 
شدن 3٧ روز از سال آبی 
)١٤٠٢-١٤٠١( میزان 

کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ١٧,٩٥ 
میلیارد مترمکعب بوده و شاهد کاهش ١٢ درصدی 

ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته هستیم.
مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشــور با 
اعالم این خبر اعالم کرد: بررســی وضعیت ورودی 
سدهای کشور نشــان می دهد که ورودی به مخازن 
در سال آبی جاری به ١,٠٥ میلیارد مترمکعب رسیده 
که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ١٢ درصد 

کاهش دارد.
فیروز قاسم زاده اضافه کرد: میزان پرشدگی سد 
زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، 
سدهای استان خوزستان و ســدهای حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه در شــرایط فعلی به ترتیب حدود ١١ 

درصد، ١٨ درصد، ٤٢ درصد و ٢٩ درصد است.
    

تعداد واردکننده  های خودرو
به 12 شرکت رسید 

فارس- ســخنگوی 
وزارت صمت با اشــاره به 
اینکه پیش از این اسامی 
٧ شــرکت بــه عنــوان 
واردکننده خودرو اعالم 

شده بود، گفت: با اضافه شــدن ٥ شرکت به فهرست 
واردکنندگان خودرو، تعداد شرکت های واردکننده 

خودرو تا امروز به ١٢ شرکت رسیده است.
امید قالیباف، درباره  واردات خودرو و شرکت های 
واردکننده خودرو بیان داشت: بعد از اینکه آئین نامه 
واردات خودرو ابالغ و متعاقب آن نام ٧ شــرکت برای 
واردات خودرو اعالم شد این شــائبه به وجود آمد که 
شاید وزارت صمت واردات خودرو را در انحصار همین 

٧ شرکت قرار داده است. 
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: این در حالی 
است که هیچ محدودیتی برای شرکت های متقاضی 
واردات خودرو وجود ندارد و در صورتی که شــرکت 
متقاضی واردات خودرو شرایط موجود در آئین نامه را 
احراز کند به فهرست شرکت های وارد کننده خودرو 

اضافه می شود.
    

قیمت جدید برنج در بازار اعالم شد
خبرانالین- این روزها 
شاهد عبور قیمت برخی 
از اقالم برنج از ١٠٠ هزار 
تومان بــرای هــر کیلو 
هســتیم و ایــن کاالی 

پرمصرف در محدوده قیمتی ٦٥ تا ١١٠ هزار تومان 
به فروش می رسد.

گزارش ها حاکی از آن است که نرخ انواع برنج های 
عطری و مرغــوب ایرانی از جمله طارم، دم ســیاه و 
هاشمی در خرده فروشــی ها به صورت فله در حدود 

١٠٠ تا ١١٠ هزار تومان است.
بر همین اســاس، در خرده فروشی ها قیمت برنج 
شیرودی کیلویی ٦٧ هزار تومان، فجر کیلویی ٧٨ هزار 
تومان، ندا کیلویی ٦٥ هزار تومان و رمضانی کیلویی ٧٩ 

هزار تومان اعالم می شود.
ابن قیمت ها در حالی در بازار دیده می شود که به 
دلیل وعده های مسووالن مبنی بر کاهش قیمت برنج، 
بسیاری از مردم انتظار دارند قیمت های برنج را پایین تر 

از نرخ های فعلی ببینند.

 حتی عملیات نجــات بورس تهران 
با ابالغ بسته ای موســوم به ١٠ فرمان 
نیز نتوانست معامله گران بازار شیشه ای 
را بر ســر ذوق بیاورد. این گونه بود که 
سهامداران با ســردی از کنار این بسته 
عبور کردند و حمایت حقوقی ها در بازار 

مشهود بود. 
 در اولین روز هفته، پس از چهارشنبه 
بحرانی بورس بود که بســته حمایتی 
بورس با ١٠ فرمان ابالغ شد تا عملیات 
تازه بــرای نجات بــورس کلید بخورد. 
عملیاتی که انتظــار می رفت در مرداد 
ماه سال گذشته به ثمر برسد. در جریان 
انتخابات، بحران بورس ناشی از عملکرد 
نادرست مقامات دولت دوزادهم عنوان 
شــده بود و نه فقط رئیســی که همه 
کاندیداها معتقد بودند بورس تهران راه 
چاره ای دارد که دولت دوازدهم مایل به 

اجرایش نیست. 
 حاال امــا از آن روزها بیــش از یک 
سال و اندی گذشــته و بورس در کانال 
یک میلیون و ٢٠٠ هــزار واحدی قرار 
دارد. جایی عقب تر از ســال گذشــته. 
خروج سرمایه حقیقی از بورس در حال 
رکورد زدن است. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند نه تنها بحران برطرف نشــده 
بلکه تعمیق بحران خطــرات بزرگی را 
پیش روی بازار سرمایه و اقتصاد ایران 

قرار داده است. 
در معامالت روز شنبه هفتم آبان ماه، 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز 
کاری قبل 3 هزار و ٥٦٤ واحد رشد کرد 
و به رقم یک میلیون و ٢٤٤ هزار و ٦3٢ 

واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس با افت 3 هزار 
و ٢١٦ واحدی در ســطح 3٥٨ هزار و 
١٤3 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ٦٩ واحد پائین 
آمد و در ســطح ١٧ هزار و ١٤٠ واحد 

قرار گرفت.

در دومیــن روز امــا وضعیت کمی 
تغییر کرد. در روز یکشــنبه شــاخص 
کل در انتهای معامالت با رشــد ٩٨3٧ 
واحدی به کار خود پایان داد. نکته مهم 
اینجاست که هرچند جو منفی بورس 
کمی تعدیل شده است اما در معامالت 
دیروز همچنان ارزش صف فروش باال 
بوده و تنها ١٨ نمــاد در وضعیت صف 
خرید بــه ارزش ٢١ میلیارد تومان قرار 
داشــته و ١٠٠ نمــاد در وضعیت صف 

فروش قرار داشتند.

کارشناسانچهمیگویند؟
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد 
بازار ســرمایه در گفتگو بــا مهر درباره 
وضعیت بسته ١٠بندی حمایت از بازار 
سرمایه گفت: چند بند در همین بسته 
حمایتی فوری ابهام دارد به طوری که 
نرخ سود سپرده و بهره با رشد شاخص 
کل مغایــرت دارد بنابراین این بســته 

نمی تواند اثرگذاری الزم را داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح 
کرد: باید بــه صورت ویژه نــرخ بهره 
کاهشی شــود، به ویژه نرخ مؤثر اوراق 
اخزا که در آستانه سود 3٠ درصد معامله 
می شود به شــدت کاهش یابد وگرنه 
 بازار ســرمایه واکنش خوبی نشــان 

نخواهد داد.

بازارسرمایهدچاربحران
عدماعتماداست

بهنام صمدی، دیگر کارشناس بازار 
سرمایه نیز در این خصوص در گفت وگو 
با خبرآنالین می گوید: بازار سرمایه دچار 
یک بحران به نام بحران عدم اعتماد است، 
چون وعده هایی که قبال داده شده، هیچ 

کدام جامعه عمل پوشانده نشده است.
وی می افزاید: در بهمن ١٤٠٠ یک 
بسته معروف به ١٠ فرمان رئیسی برای 
بازار سرمایه، منتشر شد که حتی یک 
بند از این بســته هم عمل نشد. یکی از 
بندها این بود که ســقف نرخ بهره ٢٠ 

درصد باشــد. این ها باعث می شود که 
بازار سرمایه به این بسته ها اعتماد نکند.

مهمترینمفادبستهحمایتی
چیست؟

در بســته ١٠ بنــدی جدید نجات 
بورس مقرر شده است بیمه  کردن سهام 
حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا 
سقف ١٠٠میلیون تومان برای هر نفر 
)که حدود ٩٦ درصــد از تعداد کدهای 
حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل 
می دهند( از طریق انتشار عمومی اوراق 
تبعی و خرید توسط ســرمایه گذاران 
صورت  گیرد. بسیاری از کارشناسان این 

اقدام را اقدامی عجیب می دانند.
در عین حال تزریــق منابع جدید 
توســط صندوق های حاکمیتی برای 
خرید سهام در بازار ســرمایه و به مرور 
افزایش مبلغ مذکور در این بسته مورد 

توجه قرار گرفته است. 
پیش بینی شده اســت واریز منابع 

مندرج در ردیف بودجه سال ١٤٠١ به 
صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ 
حدود ٥٠هزار میلیارد ریال در دستور کار 
قرار گیرد اما مفادی تکراری نیز در این 
بسته به چشم می خورد. به عنوان مثال 
همچنان به مدیریت نرخ سود و توقف 
عرضه اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار 
و مواردی از این دست اشاره شده است. 

بورسبهکدامسومیرود؟
بســیاری از معامله گران معتقدند 
بحران بورس ناشــی از اداره دستوری 
اقتصاد اســت. قیمت گذاری دستوری 
و صدور دســتورات متعدد برای مهار 
بحران های اقتصادی چنین وضعیتی 
را به وجود آورده و حاال در این فضا دولت 
قصد دارد با دســتور بورس را از بحران 

فعلی نجات دهد . 
 ایــن قبیل دســتورات هــر چند 
مسکن هایی موقتی تلقی می شوند، اما 
نمی توانند متضمن بازگشــت ثبات به 

بازار باشند چرا که بی ثباتی بورس ناشی 
از تصمیمات اقتصادی و شرایط موجود 
در کشور است. نبود امکان پیش بینی 
اقتصاد حتی در آینده کوتاه مدت، منفی 
شدن روند سرمایه گذاری، ورود اقتصاد 
ایران به مرحله ای خطرناک که در آن نرخ 
استهالک سرمایه از نرخ سرمایه گذاری 
پیشی گرفته است، همگی سبب شده 
بورس که پیشانی اقتصاد ایران است نیز 

درگیر بحران باشد. 
به نظر می رسد درگیری نزدیک به ٥٠ 
میلیون نفر با بازار سرمایه و توزیع سهام 
عدالت و سپس گرفتار شدن بورس در 
وضعیتی بحرانی که موجبات آب رفتن 
ســرمایه ی مردم را فراهم کرد همگی 
حساسیت بازار سرمایه را بیش از پیش 
افزایش داده است. ایران در سال١3٩٩، 
شاهد تب باالی بازار سرمایه بود. همان 
زمان کارشناسان هشدار شدید می دادند 
که این تب بــه زودی به عــرق خواهد 
نشســت و تبعات آن اقتصاد را درگیر 
خواهد کرد. بــورس در این دوره زمانی 
خود را با نرخ ارزی که بی ترمز می تاخت، 
وفق می داد اما حاال لرز بورس همچنان 
به پایان نرسیده است و باید دید از پس 
دستورات تکراری و فرمان های مشابه، 
بازار ســرمایه می تواند راه نجاتی برای 
خود ببیند یا خیر؟ شاید مهمترین نکته 
این باشد که مهار بحران های اقتصادی و 
کشیده شدن ترمز تورم می تواند زمینه را 
برای بهبود وضعیت مهیا کند. این اتفاق 
در عمل بورس را نیــز تحت تاثیر قرار 
می دهد؛ چراکه بحران بورس راه حلی 

جدا از بحران اقتصاد ندارد.

بحرانبورسدستوریحلنمیشود،حتیبا10فرمانجدید؛
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بورسرانیزتحتتاثیر

قرارمیدهد؛چراکهبحران
بورسراهحلیجداازبحران

اقتصادندارد

معاون اسبق عملیات شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه 
سیاست ترکیه این است که روســیه را مقابل ایران قرار دهد، 
گفت: برای پارس جنوبی واقعا به تکنولوژی غربی نیاز داریم، 
همه صحبت هایی که می شود که ما نیاز نداریم مبانی علمی 

و فنی ندارد. 
عبدالحســین ثمری میبدی در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
پتانسیل های ایران برای ورود به بازار گاز اروپا اظهار داشت: در 
رابطه با صادرات گاز به طور کلی و به طور خاص اروپا مهم این 
است که در سیاست کلی نظام این اولویت وجود داشته باشد، 
صادرات ملزواتی دارد که در دوره های مختلف آن طور که باید 
بستر آن را فراهم نکردیم در حالی که گاز ما به ترکیه رسیده، 
براحتی می تواند به اروپا هم برسد. ولی مهمترین مسئله مصرف 
داخل و اولویت هایی است که در سال های گذشته برای تامین 

داخلی گاز قائل شدیم و نتیجه این شده که چون گاز به آسانی در 
اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار گرفته هیچ گونه انگیزه ای 
برای مصرف بهینه نداشته ایم، بنابراین اکنون روی باالنس گاز 
مشکل اساسی داریم. وی افزود: اگر قرار باشد بحث صادرات در 
اولویت قرار گیرد باید نظام و دولت ها استراتژی جدیدی تنظیم 

کنند، شرایط منابع گازی ما اینگونه نیست که نتوانیم صادرات 
گاز داشته باشیم، مخصوصا اکنون که به لحاظ جنگ روسیه 
و اوکراین؛ اروپا دچار بحران انرژی شــده و براحتی می تواند 

عالقمندی خود را به گاز ایران نشان دهد.

پارسجنوبیازفرصتطالییقطربازماند
معاون اسبق عملیات شرکت ملی گاز ایران گفت: به عقیده 
بنده به عنوان شــهروند ایرانی فرصتی کــه در قطر در زمینه 
برجام بوجود آمد یک فرصت طالیی بود که از طرف های برجام 
بخواهیم همانگونه که به قطر برای تولید و برداشت بیشتر کمک 
می کنند و شرایط این کشــور را برای برداشت از میدان پارس 
جنوبی تسهیل می کنند, این همکاری را با ایران هم بابت انتقال 
تکنولوژی و دانش داشته و با ما هم همکاری کنند تا هم مشکل 
انرژی خودشان حل شــود و هم اینکه ما بتوانیم در یک توازن 

منطقی از پارس جنوبی برداشت داشته باشیم.

مدیریتکالنانرژیمشکلدارد
وی بیان داشت: نظام باید سیاست ها و عالقمندی ها را در 

زمینه اولویت مصرف گاز مشــخص و مطابق آن حرکت کند، 
کشــور ما برای مدیریت کالن انرژی مشــکل دارد، به همین 
دلیل شوراهای عالی انرژی را داریم اما هیچ وقت و در هیچ یک 
از دولت ها جایگاه خود را پیدا نکرده اســت، اگر این جایگاه ها 
مشخص شود طبیعتا ما برای صادرات گاز به اروپا و دیگر نقاط 
شرایط مناسب داریم اما باید بسترها به طور جدی فراهم شود 

تا این هدف به ثمر برسد. 
ثمری خاطرنشان کرد: بر اساس شواهدی که در گذشته 
اتفاق افتاده ترکیه همیشه برای واردات گاز؛ روسیه را چه در 
بحث قیمت و هر بحث دیگری در برابر ایران قرار داده اســت 
و در واقع از این بازی منافع خود را تامین می کرده است، نکته 
اساسی دیگر اینکه روسیه که خود را شریک جمهوری اسالمی 
می داند هیچگاه رفتار صادقانه ای با ما نداشته است، بعبارتی 
در مسابقه صادرات گاز به اروپا و حتی بلوک شرق و پاکستان؛ 
روسیه همواره به عنوان آلترنانتیو با زیرکی خاصی ورود کرده و 
نگذاشته ما به اهداف مان برسیم، روسیه هیچ گاه همراه خوبی 
برای کشــور ما بابت صادرات گاز نبوده و منافع خود را به ثمر 

رسانده و ما از قافله عقب مانده ایم.

معاوناسبقعملیاتشرکتملیگاز:

ترکیه همیشه روسیه را در برابر ایران قرار داده است

گفت وگو

 مرکز آمار ایران در حالی نود و هشتمین سال تاسیس خود را 
پشت سر می گذارد که مناقشه بر سر آمار هنوز ادامه دارد.

به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین، مســاله ی آمار همچنان 
مساله ای مبهم در ایران است. پیش از این نیز مصوبه ای در خصوص 
اینکه آمار ارائه شده تنها از سوی مرکز آمار ایران قابل اتکاست، به 
تصویب رسید اما همین مصوبه در آستانه صد سالگی مرکز آمار ایران 
توسط دولت سیزدهم زیر سئوال رفت و استناد مقامات در حوزه آمار 
تورم به آماری بود که از سوی بانک مرکزی ایران ارائه شده بود. حاال 
در محلی بسیار پرمناقشه، یعنی میزان ضرر و زیان کسب و کارهای 

اینترنتی، مساله اختالف بر سر آمار مجددا حاد شده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران پیش از این در گفتگو 
با خبرگزاری خبرآنالین اعالم کرد: در گزارش اتاق بازرگانی آمده 
است که واحدهای صنفی و بنگاه های اقتصادی طی یک ماه گذشته 
با قطعی و محدودیت اینترنت، زیان ٨٠ هزار میلیارد تومانی دیده اند.

در حالی وزیر ارتباطات و معاون وزیر صمــت آمار اعالمی در 
خصوص سهم پلتفرم های فیلتر شده را بسیار اندک توصیف کرده 
است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گزارشی که تیرماه سال 
١٤٠٠ منتشر کرد، اعالم کرده است: اکنون ٧٨ درصد از واحدهای 

تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کاال یــا خدمات خود عالوه بر 
وب سایت از شبکه های اجتماعی نیز استفاده می کنند. همچنین 
٢٨ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی عالوه بر وب ســایت از 

اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کاال یا خدمات خود بهره می برند.
در این گزارش تاکید شده است: طبق نظرسنجی به عمل آمده 
توسط پرسشنامه، در میان شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
مختلف اینستاگرام با ٨3 درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان 

واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.
پس از اینستاگرام، واتس آپ ٥3 درصد، تلگرام ٤3 درصد، وبالگ  
و فیسبوک ٨ درصد، پیام رسان سروش ٥ درصد، پیام رسان های 
ایتا، بله، گپ 3درصــد، آی گپ ٢ درصد و ســیگنال ١ درصد در 
استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه های اجتماعی و 

پیام رسان های مختلف نقش آفرینی کرده اند.

آماردقیقنیست
حاال اما وزیر ارتباطات، با اشاره به نگرانی ها درباره آسیب دیدن 
کسب وکارهای اینترنتی و آمارهای متناقض از تعداد کسب وکارهای 
آسیب دیده، گفت: برای ما حتی یک کسب وکار هم که از تصمیمات 

امنیتی این روزها متأثر شده باشد، مهم است اما رقم های مطرح شده 
درباره اثر بستن یک پلتفرم خارجی بر اقتصاد دیجیتال، کارشناسی 
نیست و الزم است که نهادهای ذی ربط ارزیابی دقیقی از این مسئله 

ارائه دهند.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست 
هم اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان های 
سراسر کشور با اشاره به اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته، 
اظهار کرد: تمام تالش ما در یک ســال گذشته بر افزایش کیفیت 
زیرساخت های ارتباطی کشور، توســعه دولت هوشمند، شتاب 
بخشی به توســعه صنعت فضایی، هوشمندسازی شبکه پستی، 
تکمیل شبکه ملی اطالعات و توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز بوده 
است و در این مسیر توفیقات مهمی کسب شده است که الزم است 

برای مردم تبیین شوند.

از۸00هزارتا11میلیون!
اتاق بازرگانی و فعاالن فضای مجازی و اســتارت  آپی و مراکز 
پژوهشی همچون موسسه پژوهشی بتا،آمارهای ٩ تا ١١ میلیون 
کسب و کار مرتبط با اینستاگرام را مطرح می کنند و از گردش مالی 

١٨ تا 3٢ هزار میلیارد تومانی دراین پلتفرم سخن به میان می آورند اما 
از سوی دیگر معاون وزیر صمت معتقد است:»تجارت الکترونیکی« 
و کسب و کار مجازی در کشور دست  کم  هزار و 3٠٠ هزار میلیارد 
تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب وکارهایی 
که در اینستاگرام بودند، کمتر از 3 درصد این عدد بودند. سرپرست 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )تتا( هم در همین زمینه می گوید: 
تخمین زده می شود بین 3٠٠ تا 3٥٠ هزار نفر در اینستاگرام صفحه 
تجارت الکترونیک داشته باشند که بین ٦٠٠ تا ٨٠٠ هزار شغل را 

شامل می شود.
در چنین شرایطی که هنوز آمار مشخصی در خصوص میزان 
خسارت، تعداد فعاالن کسب و کار مجازی و ... روشن نیست، دولت 
سخن از حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده می کند. روشن 
نیســت این حمایت از چه طریقی صورت خواهد گرفت و مبنای 
محاسبه ضرر و زیان کیست. این سئوال بزرگی است که پیش روی 

سیاستگذار قرار دارد. 

اختالفعجیبدرآمارزیاندیدگانقطعاینترنت

۸۰۰  هزار نفر در اینستاگرام درآمد داشتند یا 11 میلیون نفر؟

گزارش


