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معاونوزيراقتصاد:
تراز بودجه  سال هاي گذشته صوري بوده 

عددسازي كردند
مع�اونوزي�رام�وراقتص�اديوداراي�يب�ااش�ارهب�هصوري
بودنت�رازبودجهدرس�الهايگذش�تهگف�ت:آنچهام�روزدر
ب�ازاربيش�تركااله�اش�اهدهس�تيم،نتيج�هنابس�امانيو
بيانضباط�يس�الهايگذش�تهدرح�وزهبودج�هاس�ت.
به گزارش تس��نيم، سيد محمدهادي س��بحانيان، با حضور در برنامه 
»تيتر امشب« شبكه خبر گفت: اساساً در هيچ س��الي براساس آنچه 
اليحه در دول��ت تدوين و به مجلس ارائه مي ش��ود، بودجه روي كاغذ 

كسري ندارد. 
وي افزود: متأسفانه طي سال هاي گذش��ته منابع و مصارف بودجه به 
صورت صوري، تراز قرار مي گرفته است. به عبارت ديگر طي سال هاي 
گذش��ته بخش قابل توجهي از مخارج بسيار زياد دولت كه بايد محقق 
شود در لوايح بودجه درج مي شد و از طرف ديگر با يكسري اعداد و ارقام 
صوري و بعضاً عددسازي تالش مي شد كه اين منابع معادل مصارف در 

نظر گرفته شود و عماًل كسري بودجه صفر مي شد. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: آنچه امروز در بازار بيشتر 
كاال ها شاهد هستيم، نتيجه نابساماني و بي انضباطي سال هاي گذشته 

در حوزه بودجه است. 
س��بحانيان با اش��اره ب��ه مزيت هاي واقعي ش��دن بودج��ه گفت: 
بايد تصويري روشن و ش��فاف از ميزان كس��ري بودجه در اختيار 
تصميم گي��ران قرار دهي��م. نظام ماليات��ي ما به جهت وابس��تگي 
اقتصاد كش��ور به درآمد هاي نفتي، نتوانسته عملكرد خوبي داشته 
باشد. فراري هاي مالياتي و معافيت هاي بسيار زيادي در حوزه هاي 

گوناگون داريم. 
وي تأكيد كرد: نقطه هدف ما استقرار ماليات بر مجموع درآمد است و 
در صورت محقق شدن اين موضوع، عدالت به نظام مالياتي بر مي گردد. 
براي محقق شدن بودجه  بدون كسري بايد تمام هدفمان اين باشد كه 
دولت به منابع بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي دست اندازي نكند. 
سيد عباس پرهيزكاري، كارشناس بودجه ديگر مهمان برنامه با مثبت 
ارزيابي كردن رويكرد به حداقل رس��اندن كسري بودجه تصريح كرد: 
استقراض از بانك مركزي، اثركسري بودجه مخربي در اقتصاد دارد و 
اگر كسري بودجه در مورد اس��تقراض از بانك مركزي مديريت شود 

مي توان در بودجه ريزي پيشرفت داشت. 
همچنين عبدالرضا مصري، نايب رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در 
اين برنامه گفت: مش��كل ما در اقتصاد، فاصل��ه درآمد ها و هزينه هاي 
اجتناب پذير دولت اس��ت و درآمد هاي ما هميش��ه براساس حدس و 
گمان بسته مي شود. ناترازي، بيماري مزمني است كه در تمام بودجه ها 

وجود داشته است. 
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود: در بودجه ۱۴۰۰، ۴۵۵هزار 
ميليارد تومان درآمد از منابع مالياتي و س��ود ش��ركت ها و در مقابل 
۹۱۹هزار ميليارد تومان هزينه ه��اي اجتناب ناپذير داريم، به عبارتي 

ناترازي بودجه ۱۴۰۰، ۴۶۰ هزار ميليارد تومان است. 
....................................................................................................................

 رئيس كل بانك مركزي: اقتصاد ايران 
از ركود خارج شده است 

رئيسكلبانكمركزيبااشارهبهرش�داقتصاديايراندرفصل
دومسال۲۰۲۱بهرغمآسيبهايناشيازهمهگيريويروسكرونا
تأكيدكرد:اينامرنش�اندهندهآناستكهاقتصادايرانبهطور
قابلتوجهيازركودخارجشدهوبهسمتبهبودحركتكردهاست.
به گزارش ايسنا، علي صالح آبادي در جلسه اي با حضور مديرعامل 
صندوق بين المللي پ��ول، وزراي اقتصاد، رؤس��اي كل بانك هاي 
مركزي و رؤس��اي مؤسس��ات مالي منطق��ه اي ح��وزه »مناپ« 
)MENAP( كه به ص��ورت مجازي برگزار ش��د، گفت: ايران نيز 
همانند بسياري از كشورها، آسيب س��ختي از همه گيري ويروس 
كرونا ديده اس��ت، اما اكنون در مس��يري مس��تحكم براي بهبود 
اقتصادي قرار دارد. آخرين آمارهاي منتش��ره حاكي از رش��د ۶/2 
درصدي توليد ناخال��ص داخلي ايران در فصل دوم س��ال 2۰2۱ 
است كه دستاورد قابل توجهي با وجود محدوديت شديد ايران در 
دسترسي به منابع خارجي خود و در نتيجه عدم امكان خريد واكسن 

از خارج به دليل تحريم هاي امريكا است. 
رئيس كل بانك مركزي افزود: بخش غير نفتي در همان دوره ۴/7 درصد 
رشد كرده كه نشان دهنده آن است كه اقتصاد ايران به طور قابل توجهي 
از ركود خارج شده و به س��مت بهبود حركت كرده است. عالوه بر اين، 
به دليل سياست هاي حمايتي مالي و پولي دولت و بانك مركزي ايران، 
نرخ بيكاري در سه ماهه دوم سال 2۰2۱ به ۸/۸ درصد رسيد كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل يك درصد كاهش را نشان مي دهد. وي افزود: 
مس��ئله اي كه به طور كلي براي خاورميانه و به ويژه ايران بسيار مورد 
توجه است، مشكل كمبود شديد آب و سقوط چشمگير سطح آب در 

سال هاي اخير است. 

....................................................................................................................

 هشدار مدير كل تعزيرات استان تهران 
به گرانفروشان لوازم خانگي

مديركلتعزيراتاس�تانتهرانگف�ت:اگرس�ازمانحمايتاز
مصرفكنندهافزايشقيمتلوازمخانگيراتأييدنكند،رشدبهاي
لوازمخانگي،گرانفروشيبودهوبايدباآنبرخوردتعزيراتيشود.
محمدعلي اس��فناني، مدير كل تعزيرات اس��تان تهران، درباره گراني 
لوازم خانگي  گفت: براساس اظهارات رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي برخي از توليدات داخلي ح��دود ۵ تا ۱۰ درصد افزايش قيمت 
داشتند، البته قيمت محصوالت توليدي برندهاي مهم و كارخانه هاي 

بزرگ افزايشي نداشته است. 
وي با بيان اينكه افزايش قيمت بايد توجيه منطقي داش��ته باشد 
و س��ازمان حمايت از مصرف كننده آن را تأييد كن��د، افزود: اگر 
س��ازمان حمايت از مصرف كننده افزايش قيم��ت را تأييد نكند، 
رش��د بهاي لوازم خانگي، گرانفروش��ي بوده و بايد با آن برخورد 

تعزيراتي شود. 
اس��فناني تصريح كرد: از آنجا كه لوازم خانگي مشمول قيمت گذاري 
دستوري نمي شود و بازار و عرضه و تقاضا قيمت آن را مشخص مي كند، 
متأس��فانه برخي از اين فرصت، سوءاس��تفاده كرده و قيمت كاالهاي 

توليدي را افزايش مي دهند. 
مدير كل تعزيرات اس��تان تهران كه با خانه مل��ت گفت وگو مي كرد، 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا در روزهاي اخير گزارش��ي مبني بر 
گرانفروشي لوازم خانگي به سازمان تعزيرات رسيده است، توضيح داد: 
بله، به صورت معمول هر روزه گزارش هايي از گرانفروشي همه كاالها 

به دست ما مي رسد.

رئيسكميس�يونبرنامهوبودج�همجلسبا
انتق�ادازوضعي�تآمارهاينادرس�تگفت:
قريببهاتفاقآماربودجهايكهبهدستمان
ميرس�د،واقعينيس�توب�ههمي�ندليل
مصوب�اتمجلسه�مدقيقنيس�ت.چطور
پنجس�الديگرباآم�ارغلطزندگ�يكنيم؟

به گزارش ايسنا، در همايش روز ملي آمار حاجي 
بابايي، رئي��س كميس��يون برنام��ه و بودجه در 
اظهاراتي اهميت آمار صحيح و قابل استناد را مورد 
توجه قرار داد و گفت: متأسفانه با وجود اقداماتي 
كه صورت مي گيرد، شاهد آن هستيم كه گاهی 
آمار درست و دقيق نيس��تند به طوري كه آماري 
كه از بودجه به دس��تمان مي رسد، ضمن تشكر 
از دقت  هايي كه به كار گرفته مي ش��ود، اما قريب 
به اتفاق درست نيست و به همين دليل مصوبات 

مجلس شوراي اسالمي هم دقيق در نمي آيد. 
وي با اشاره به تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: در 
نمونه اي، بودجه شركت هاي دولتي كه در قانون 
مصوب ش��ده بود را مورد بررس��ي قرار داديم كه 
نشان داد ۱۳7 درصد مغايرت دارد. نشان مي دهد 
كه ما در قانون محاسبات را درست انجام نداده ايم و 

اعداد و ارقامي كه مصوب كرديم درست نيست. 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره 
به اهميت سرشماري درست و دقيق اظهار كرد: 
قرار است سرشماري نفوذ و مس��كن دور بعد در 
سال ۱۴۰۵ يعني ۱۰ س��ال فاصله از دوره قبلي 
برگزار ش��ود، آيا مي شود پنج س��ال ديگر با آمار 
غلط زندگي كرد ما خواستار آن هستيم كه هر چه 
سريع تر سرشمار برگزار  شود آمار دقيق در اختيار 

مسئوالن قرار گيرد. 
وي در همين رابطه به سرش��ماري سال ۱۳۹۵ 
اش��اره داش��ت و گفت: در زماني ك��ه در يكي از 
استان ها نتايج سرشماري اعالم شد طي بررسي ها 
به اي��ن نتيجه رس��يديم كه ۱۳۰ ه��زار نفر آمار 
جمعيت اش��تباه بوده و مغايرت دارد كه همين 

آمار غلط متأسفانه مبناي تصميم گيري ها براي 
استان بود و جالب اينجاست كه اعالم مي شد اين 
استان بيشترين مهاجرت را داشته است، در حالي 
كه بررسي هاي دقيق ما از اين حكايت داشت كه 
نه تنها در اين استان مهاجرت افزايش نيافته بلكه 
مهاجرپذير هم بوده است، بنابراين اين آمار غلط 

اثرات نامطلوبي به جاي خواهد داشت. 
حاجي بابايي يادآور ش��د: خطاي آماري تبعات 
س��نگيني دارد كه مي توان گفت طالق، اعتياد، 
خودكش��ي، به  هم ريختگي نظام برنامه ريزي از 
جمله رخدادهاي برگرفته از آمار اشتباه است كه 
اميدواريم به زودي بتوان به نوعي ساختار آماري را 

پيش برد كه چشم بسته به آمار استناد كرد. 
ميركاظمي:زنگخطرمعيش�تبهصدا

درآمدهاست
در بخش ديگ��ري از اين هماي��ش ميركاظمي، 
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعيت 
معيش��تي مردم گفت: پيش از اين در سفرهاي 

اس��تاني آنچه مردم اعالم مي كردند گله هايي در 
رابطه با وضعيت مس��كن بود، ام��ا اكنون عمدتاً 
معيشتي است كه نش��ان دهنده به صدا درآمدن 

زنگ خطر در اين رابطه است. 
وي افزود: اين در حالي است كه بررسي آمار نشان 
مي دهد هزينه خانوارها افزايش يافته ولي متوسط 
درآمد آنها در اغلب موارد يا افزايش ندارد و حتي 
با كاهش مواجه شده است، آن هم در شرايطي كه 
هزينه ها با توجه به كس��ري بودجه و خلق پول و 
بدهي هاي سرسام آور رشد قابل توجهي داشته و 
در اين شرايط رش��د اقتصادي نيز به حدود ۰/۴ 

درصد رسيده است. 
ميركاظم��ي همچنين از عدم ت��وازن عدالت در 
اس��تان ها انتقاد كرد و گفت: ب��ا وضعيت موجود 
نمي توان پيش رفت و نياز اس��ت كه تغيير رويه 
بدهيم؛ چراكه حركت در اين مسير جز هدررفت 

منابع نتيجه ديگري ندارد. 
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اش��اره به 

هزينه هاي سنگين دولت به بدهي ۱۰ هزار ميليارد 
توماني هر ماه براي پرداخت اوراق اش��اره كرد و 
گفت كه اين بدهي در نتيجه اوراق فروش��ي هاي 
قبلي بوده است كه دولت بايد در چهار سال آينده 
آن را پرداخت كند، اما نمي توان براي تأمين آن به 

سمت افزايش پايه پولي رفت. 
به گفته رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه، براي 
تغيير شرايط موجود و برنامه ريزي مناسب نياز به 
آمار دقيق و رصد مرتب و به موقع وضعيت است 
كه بايد در همين راستا مركز آمار تقويت و ارتقا  
يابد. دكتر ميركاظمي به زخم كهنه مش��كالت 
س��اختاري بودجه و تأكيد چندباره مقام معظم 
رهبري بر حل اين معضل اش��اره و تصريح كرد: 
دولت س��يزدهم در اولين بودجه خود تغييرات 
بنيادين را اعمال خواهد كرد؛ البته در اين مسير 
مجلس تاكنون همكاري و همراهي بسيار خوبي 

داشته است. 
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه اساسي ترين 
محور حركت در سال ۱۴۰۱ برنامه ريزي براساس 
رشد اقتصادي با محوريت بهره وري خواهد بود، 
گفت: ظرفيت هاي بالاستفاده در كشور زياد است 
و مهم عزم حركت به سمت رشد و استفاده از توان 

داخلي مبتني بر برنامه ريزي صحيح است. 
وي افزود: پيش از اين سرمايه گذاري هاي مناسبي 
در بخش صنعت، معدن، كش��اورزي، خدمات و 
ساير بخش ها صورت گرفته ولي براي دستيابي به 

رشد اقتصادي بايد رفع موانع صورت گيرد. 
وي تأكيد كرد: مركز آمار بايد بر شاخص هاي كالن 
كشور نظارت و گزارش هاي پيش نگر را در دستور 
كار قرار دهد. كش��وري كه شاخص اقتصادي در 
آن پر نوسان است بخش خصوصي عالقه مند به 
سرمايه گذاري نيس��ت، اما در دو ماه اخير به رغم 
فشارها بر منابع و مصارف و بدهي هاي سررسيد 
شده اجازه داده نشد براي اين پرداخت ها افزايش 

پايه پولي صورت بگيرد.

مجلس: آماري كه از بودجه مي دهند واقعي نيست
رئيسسازمانبرنامهوبودجهكشور:باوجودفشارهابهسراغپايهپولينرفتيم
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ح�رفازقيم�تس�هرقم�ينف�تاس�ت؛
موضوعيكهب�رايجهانيكش�وكبزرگ
بهش�مارميرودوليبس�ياريازكشورهادر
حالگرمك�ردنخودبرايكنارآم�دنبااين
موضوعهستند،هرچندشايددركوتاهمدت.
به گزارش »ج��وان«، پس از عبور جه��ان از اوج 
بيماري كرونا و واكسينه شدن مردم جهان در برابر 
اين ويروس، وضعيت اقتصادي در حال بازگشت به 
گذشته است. وقتي دو سال پيش كرونا تبديل به 
معضل اصلي جهان شد، قرنطينه ها و كاهش رفت 

و آمدها، كاهش تقاضا براي انرژي را رقم زد. 
كاهش ش��ديد تقاضا ب��راي انرژي، ب��ه كاهش 
قيمت منجر شد و همين كافي بود تا شركت هاي 
توليدكننده انرژي، به كاهش توليد روي بياورند 
چراكه ديگر تقاضايي براي محصوالتشان نبود. از 
نفت خام گرفته تا محصوالت پتروشيمي، همگي 
در ش��وك قيمتي فرو رفتند تا روزهايي كه روند 
واكسيناسيون سرعت گرفت و كم كم، همه چيز 

در حال نزديك شدن به روزهاي گدشته بود. 
  آغازافزايشقيمت

با پاي��ان دوركاري ه��ا و بازگش��ت كارمندان به 
مح��ل كار خود، تقاضا براي انرژي بيش��تر ش��د 
و ش��ركت هاي نفتي ك��ه بايد تولي��د را افزايش 
مي دادن��د، با مش��كل تأمين ني��روي كار مواجه 
شدند. بسياري محل كار خود را ترك كرده بودند 
كه نمونه بارز اين مشكل، در انگلستان ديده شد 
و اين كشور به دليل نبود رانندگان كاميون هاي 

سوخت رسان، با بحران بنزين مواجه شد. 
از س��وي ديگر، افزايش آرام ظرفيت توليد انرژي 
با افزايش شديد تقاضا همراه نبود تا قيمت انرژي 
افزايش يابد، نفت خام به عنوان ليدر انرژي هاي 
جهان به س��رعت با افزايش قيمت همراه شد، به 
طوري كه والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 

از نفت ۱۰۰ دالري گفته است. 
هيچ صنعتي مانند صنعت نف��ت، از كرونا ضربه 
نخورد و حاال به نظر مي رسد فصل جبران روزهاي 
سياه فرا رسيده است. درست زماني كه كشورهاي 
جهان براي بيست و ششمين كنوانسيون ساالنه 
س��ازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا 
)UNFCCC(، معروف به COP2۶، به گالسكو 

مي روند، بحران انرژي در امريكا و اروپا در حال به 
خطر انداختن اهدافي نظير كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي است. بحران آلودگي هوا با كاهش دما 
در فصول سرد س��ال افزايش مي يابد، به همين 
دليل، بن بست بزرگي ايجاد شده است، به عنوان 
نمون��ه محدوديت عرضه همراه با س��قف قيمت 
انرژي در چين، شركت هاي بسياري را به سمت 
انتخاب بين ورشكس��تگي يا توق��ف كامل توليد 
سوق مي دهد، زيرا پكن از كارخانه هاي زغال سنگ 
مي خواهد تا حد امكان توليد كنند كه به معناي 
ناديده گرفتن تعهدات آب وهوايي و محيط زيستي 
است. هند نيز با كمبود شديد عرضه مواجه است 
و به طور كامل در معرض خطر تمام ش��دن زغال 
سنگ )كه 7۰درصد از تركيب انرژي شبه قاره را 

تشكيل مي دهد( قرار گرفته است. 
بحران انرژي در اياالت متحده به ميزان سطحي 
كه در حال حاضر در اتحاديه اروپا و آسيا رخ داده، 
نرسيده اما ثابت شده است كه بخش هاي مختلف 
اقتصادي اين كشور از اين فشارها مصون نيست. 
نفت در حال حاض��ر در باالترين قيمت خود طي 

هفت سال گذش��ته معامله مي ش��ود و شاخص 
نفت خام غ��رب تگزاس اينترمدي��ت از ۸۰ دالر 
در هر بشكه فراتر رفته اس��ت كه به افزايش نرخ 
تورم دامن مي زند. ريس��تاد انرژي به عنوان يكي 
از نهادهاي مهم در آناليز بهاي نفت، پيش بيني 
كرده اس��ت هزينه توليد در حوزه نفتي پرمين- 
مهم ترين منطقه اصلي توليد نفت امريكا- در سال 
آينده بين ۱۰ تا ۱۵درصد افزايش يابد كه به موج 

گراني ها دامن مي زند. 
   درآمدازمردم

در همين حال ش��ركت هاي فني و خدماتي فني 
كه عمده افزايش هزينه ها را بر دوش مي كشند، 
اعالم كرده اند عمده اين هزينه ها را از شركت هاي 
توليدكننده نفت دريافت مي كنند. آنها معتقدند 
در زمان كاهش قيمت نفت- اوج كرونا- كه منجر 
به كاهش درآمدهاي آنان شده اس��ت، به اندازه 

كافي آسيب ديده اند. 
با وجود اين در حالي كه هزينه هاي عملياتي براي 
توليدكنندگان شيل نفت اياالت متحده به ميزان 
قابل توجهي افزايش مي يابد، قيمت نفت به قدري 
جذاب ش��ده كه آنها همچنان سود قابل توجهي 
كسب خواهند كرد. طبق گزارش فايننشال تايمز، 
گرچه هزينه توليد شيل نفت، احتماالً از ۵۰ دالر 
به حدود ۵۵ دالر در هر بشكه افزايش  يابد ولي با 
قيمت نفت ۸۰ دالري، شركت هاي نفتي باز هم 

مي توانند به سود خوبي دست يابند. 
افزايش قيمت نف��ت هم ب��راي توليدكنندگان 
سودبخش است و هم براي شركت هاي خدماتي، 
پس سؤال اين است كه افزايش قيمت به ضرر چه 
كساني است. اويل پرايس در اين باره نوشته است: 
»در نهايت اين خريداران و مردم امريكا هستند كه 

بايد سود شركت هاي نفتي را تأمين كنند.« 
به باور بسياري از كارشناسان، افزايش هزينه هاي 
س��وخت و انرژي كه با افزايش تقاضا و تش��ديد 
فشار فزونی مي يابد، بهبود اقتصادي اقتصادهاي 
مل��ي و جهان��ي را تهدي��د مي كن��د. از آنجا كه 
مصرف كنندگان بايد هزينه بيشتري براي انرژي 
بپردازن��د، دالر كمتري براي س��اير بخش هاي 

اقتصادي باقي مي گذارد. 
بيشتر كشورهاي جهان در فصل زمستان، انرژي 
بيشتري را طلب مي كنند و همين موضوع سبب 
مي شود ميزان توليد نفت و گاز افزايش يابد، اين 
افزايش ب��ه معناي توليد حداكثري اس��ت كه بر 
خالف تعهدات اقليمي كش��ورهاي جهان است 
و مي تواند محيط زيست را تحت الشعاع افزايش 

توليد قرار دهد، چيزي شبيه به يك بن بست.

كاهش 4/5درصدي نرخ تورم نقطه  به  نقطه 
در مهرماه

براس�اسگ�زارشمرك�زآم�اراي�رانن�رخت�ورمنقط�هاي
39/۲درص�درس�يدهك�ه ۱4۰۰ب�هع�دد درمه�رم�اه
نس�بتب�هم�اهقب�ل4/5درص�دكاه�شيافت�هاس�ت.
به گزارش مركز آمار ايران، منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد 
شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم نقطه اي 
در مهر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۹/2درصد رسيده است، يعني خانوارهاي 
كشور به طور ميانگين ۳۹/2درصد بيشتر از مهر ۱۳۹۹ براي خريد يك 

»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده  اند. 
نرخ ت��ورم نقطه اي مهر ماه ۱۴۰۰ در مقايس��ه با م��اه قبل ۴/۵واحد 
درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« با كاهش ۱/۱واحد درصدي به ۶۰/۵درصد 
و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« با كاهش ۵/۹واحد درصدي 
به 2۹/۵درصد رسيده و اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي 
خانوارهاي شهري ۳۸/۴درصد اس��ت كه نسبت به ماه قبل ۴/۵واحد 
درصد كاهش داش��ته اس��ت، همچنين اي��ن نرخ ب��راي خانوارهاي 
روس��تايي ۴۳/۹ درصد بوده كه نس��بت به ماه قبل ۳/۹واحد درصد 

كاهش داشته است. 
 كاهشنرختورمماهانهخانوارهايكشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به 
ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ۱۴۰۰ به ۳/7درصد رسيده كه در 
مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، ۰/2 واحد درصد كاهش داشته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب ۵/۰درصد 
و ۳/۰ درصد  بوده و اين در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم ماهانه براي 
خانوارهاي شهري ۳/۶درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل ۰/۴واحد 
درصد كاهش داش��ته اس��ت. همچنين اين نرخ ب��راي خانوارهاي 
روس��تايي ۴/۱درصد بوده كه نس��بت به ماه قب��ل ۰/۵واحد درصد 

افزايش داشته است. 
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت 
در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. 
نرخ تورم ساالنه مهر ماه ۱۴۰۰ براي خانوارهاي كشور به ۴۵/۴درصد 
رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ۰/۴ واحد درصد كاهش 
نش��ان مي دهد. همچنين نرخ تورم س��االنه براي خانوارهاي شهري 
و روس��تايي به ترتيب ۴۴/7درص��د و ۴۹/۶درصد مي باش��د كه براي 
خانوارهاي شهري۰/۴واحد درصد كاهش و براي خانوارهاي روستايي 

۰/۱ واحد درصد كاهش داشته است. 
 تغييراتقيمتهادرماهجاري

در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بيشترين افزايش 
قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط ب��ه گروه »ميوه و خش��كبار« )موز، 
انگور و طالبي(، گروه »لبنيات و تخم مرغ« )تخم مرغ، پنير و ماس��ت 
پاستوريزه( و گروه »ادويه و چاشني« )رب گوجه فرنگي، سس گوجه 

فرنگي( مي باشد. 
در گروه عم��ده »كاالهاي غيرخوراكي و خدم��ات«، گروه »آموزش« 
)انواع شهريه هاي مراكز آموزشي(، گروه »هتل و رستوران« )غذاهاي 
سرو شده در رستوران( و گروه »مسكن، آب، برق و گاز« )متوسط قيمت 
يك كيلو وات برق، يك متر مكعب آب و اجاره بها( بيش��ترين افزايش 

قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
 دامنه تغييرات نرخ تورم س��االنه در مهر م��اه ۱۴۰۰ براي دهك هاي 
مختلف هزينه اي از ۴۵/2درصد براي دهك هشتم تا ۴۸/۰درصد براي 

دهك دوم است. 
....................................................................................................................

هشدار گمرك در خصوص موج جديد رسوب 
و ايستايي در ترخيص مواد اوليه

معاونفنيگمركايراندرمكاتبهايضمناش�ارهبهنامهوزارت
صنعتاعالمكرد،مس�ئوليتهرگونهتأخيردرترخيصكاالهاي
اساسيگروه۲۱،مواداوليهوواسطهايتجهيزاتمشمولگروههاي
۲4-۲۱مستقيماًمتوجهدفترمقرراتصادراتووارداتخواهدبود.
به گزارش تس��نيم، جمال ارونقي در مكاتبه با مدير كل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت اعالم كرد، ترخيص بدون اصالح ثبت 
س��فارش براي مغايرت هاي رديف تعرفه هاي اظهاري و اس��تنباطي، 
صرفاً در خصوص كاالهاي رس��وبي داراي قبض انبار و بارنامه قبل از 
۱۳۹۹/۸/۱۱ نمي باشد. در قسمت پاياني اين مكاتبه آمده است، دستور 
بفرمايند با مراجعه به سوابق مورد و مجدداً بررسي نمايد و چنانچه نظر 
آن مرجع بر لغو نامه مذكور باشد مراتب را صراحتاً به اين حوزه معاونت 
اعالم تا اقدام الزم معمول گردد، بديهي است با عنايت به اينكه موضوع 
نامه به صورت خاص گروه هاي كااليي 2۴-2۱ را در برمي گيرد، لغو نامه 
مزبور تبعات و ايس��تايي هايي را براي واحدهاي توليدي ايجاد خواهد 
كرد كه مس��ئوليت هرگونه تأخير در ترخيص كاالهاي اساسي گروه 
2۱، مواد اوليه و واس��طه اي تجهيزات و لوازم يدكي مرتبط با خطوط 
توليد واحدهاي توليدي مشمول گروه هاي 2۴-2۱ مستقيماً متوجه 

آن دفتر خواهد بود. 
....................................................................................................................

 افزايش 5 درصدي
قيمت لوازم يدكي

س�خنگوياتحادي�هفروش�ندگانل�وازميدك�يخ�ودرو
وماش�ينآالتتهراناظهارداش�ت:ب�ازارلوازميدك�يخودرو
تاحدوديدچ�ارركوداس�ت.عرضهدرس�طحبازارزياداس�ت
وليس�طحتقاضاكماس�ت.بخش�يازاينطرحكاه�شتقاضا
بهعلتگران�يقطعهوجيبخاليمردماس�ت،ازط�رفديگربا
شيوعكروناازسطحس�فروتفريحكاستهش�دهكهاينموضوع
موجبترددكمت�رخودروهاميش�ود،لوازميدكيخ�ودرونيز
زمانيبهفروشميرس�دك�هخودروت�رددكندوخرابش�ود.
سيدمهدي كاظمي در گفت وگو با ايلنا در مورد آخرين وضعيت بازار 
لوازم يدكي خودرو اظهار كرد: وضعيت بازار لوازم يدكي خودرو در حال 
حاضر وضعيت بدي نيس��ت، جنس به حد الزم در ب��ازار وجود دارد و 
كمبودي حس نمي شود. در يك مدت اخير كه نرخ ارز افزايش داشته و 
از 2۴ هزار تومان به 2۸ هزار تومان رسيده است، قطعات وارداتي بين ۴ 
تا ۵ درصد افزايش قيمت پيدا كردند كه ۵ درصد براي قطعات خودرو 

ميزان قابل توجهي نيست. 
وي افزود: در مورد كيفيت همچنان مقداري اقالم بي كيفيت در بازار 
ديده مي شود، تالش زيادي هم از طرف اتحاديه و برخي سازمان هاي 
ذي ربط مانند سازمان صمت سازمان مبارزه با قاچاق كاال انجام مي شود 

تا وجود كاالي بي كيفيت در بازار به حداقل خود برسد. 
وي در ادامه اضافه كرد: واردكننده براي واردات كاالي خود چند 
ارگان از جمله گمرك و س��ازمان اس��تاندارد را درگير مي كند. 
اين ارگان ها جديتي را كه بايد ب��راي جلوگيري از واردات كاالي 
بي كيفيت انجام مي ش��ود، ندارند، براي مثال مي توان در همان 
گمرك و در بازه زماني پرداخت تعرفه كيفيت كاالها را بررس��ي 
كرد تا كاالي بدون كيفيت وارد بازار نشود. متأسفانه چنين اتفاقي 
رخ نمي دهد و كاالي بي كيفيت به فروش��گاه ها مي رس��د. همه 
فروشنده ها هم اطالعات كافي براي تشخيص كيفيت را ندارند و 
به اين ترتيب اين اجناس به دس��ت مصرف كننده مي رسد. بارها 
اعالم كرده ايم آمادگي داريم براي كنت��رل كيفيت با ارگان هاي 

ذي ربط همكاري كنيم.

وحیدحاجیپور
  گزارش   یک

مدي�رام�ورحفاظ�تازمنابعآبيش�ركت
فرونشس�ت از ته�ران منطق�هاي آب
در س�انتيمتري ۲5 ت�ا ۱۸ س�االنه
داد. خب�ر ته�ران اس�تان دش�تهاي
حس��ن زحمتكش در گفت وگوي اختصاصي با 
خبرگزار ي صداوسيما با اشاره به اينكه استاندارد 
جهان��ي در خصوص فرونشس��ت ۴ س��انتيمتر 
در س��ال اس��ت، افزود: براس��اس آمار سازمان 

زمين شناسي، ساالنه در اس��تان تهران بيش از 
۱۸ تا 2۵ سانتيمتر فرونشس��ت اتفاق مي افتد 
كه اين رقم بسيار بيشتر از استاندارد هاي جهاني 
اس��ت. وي با بيان اينكه فرونشست هاي استان 
تهران به علت برداشت هاي بي رويه از سفره هاي 
آبي زيرزميني است، گفت: ميانگين افت سطح 
سفره هاي زيرزميني يك متر است كه اين رقم 
در مناطقي مانند دش��ت ورامين ب��ه ۳ تا ۴ متر 

نيز مي رسد. 
مدير ام��ور حفاظ��ت از منابع آبي ش��ركت آب 
منطقه اي ته��ران فرونشس��ت را خطري جدي 
براي زيرس��اخت ها دانس��ت و گفت: اين پديده 
زيرس��اخت هايي مانند راه آهن، اتوبان تهران - 
قم، خطوط انتقال گاز و آب را با مخاطره و خطر 

تخريب مواجه مي كند. 
زحمتكش با تأكيد بر اينكه فرونشس��ت سبب 

ش��دت گرفتن پديده بيابانزايي مي شود، گفت: 
فرونشست سبب بروز شكاف هاي عميق و ايجاد 
اختالل در آبياري دشت مي ش��ود كه اين رويه 
بيابانزايي را بسيار افزايش خواهد داد. فرونشست 
را زلزل��ه خام��وش مي نامند به نح��وي كه آرام 
ساختمان هاي شهري را دچار ترك هاي ريز كرده 
و اگر زلزله اي در آن مناطق رخ دهد، خسارات را 

چند برابر مي كند. 

تهران ساالنه ۱۸ تا ۲۵ سانتيمتر نشست مي كند
  خبر


