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خبر اقتصادی
منوچهر منطقی:

منعی برای واردات خودرو
 از کره  و ژاپن نداریم

معاون صنایع حمل و 
نقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در خصوص واردات 
خــودرو از کشــورهایی 
همچون کره و ژاپن به دلیل 

بدعهدی های گذشته و موضع گیری های آن ها پاسخ 
داد: فعال قاعــده ای برای منع واردات از این کشــورها 
نخواهیم داشــت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای 

مختلف مطرح است.
منوچهر منطقی در رابطه با اینکه با توجه به رفتار 
کره ای ها و موضع گیری سیاسی آن ها واردات خودرو 
از این کشور صورت خواهد گرفت؟ تصریح کرد: فعال 
قاعــده ای برای واردات از کشــورها و خودروســازان 
بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد 
شــود، خودروهای وارداتی تنها به محصوالت چینی 
محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این 
کشورها انجام شود هم برعهده واردکنندگان گذاشته  
شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را 

واردکنندگان تعیین کنند.
    

قیمت رسمی مرغ افزایش یافت
خبرآنالین- درخواست 
تولیدکنندگان برای اصالح 
قیمــت مرغ باالخــره به 
نتیجه رسید و معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی خبر از 

افزایش رســمی قیمت مرغ داد. براساس اعالم معاون 
بازرگانی وزارت جهادکشــاورزی، بــه دلیل افزایش 
هزینه های تولید مرغ و برای اســتمرار تولید، قیمت 
مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان 

افزایش یافت.
قیمت ۶۳ هزار تومانی برای مرغ مصوبه ستاد تنظیم 
بازار بوده و به تایید معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی 

هم رسیده است.
پیش از این، محمدرضا صدیق پــور، دبیر انجمن 
جوجه یک روزه درباره دالیل افزایش قیمت مرغ گفته 
بود: قیمت نهاده از ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری حدود 
شش برابر شــد، به طوری که قیمت ذرت از یک هزار و 
۹۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت سویا از ۳ 

هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسید.
به گفته او، اگر دولت می خواست متناسب با قیمت 
نهاده اقدام به قیمت گذاری کند، باید قیمت مرغ زنده 
حدود ۴۹ هزار تومان و قیمت مرغ گرم حدود ۷۰ هزار 

تومان به دست مردم می رسید.
    

مردم چقدر سپرده در بانک ها دارند؟
میــزان ســپرده ها و 
تسهیالت بانکی تا پایان 
شهریور امسال نسبت به 
سال گذشته معادل ۳۵.۶ 
و ۳۴.۴ درصد افزایش یافته 

است. براســاس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل 
مانده ســپرده ها و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان شهریور 
ماه سال جاری، مانده کل ســپرده ها به رقم ۶۳۴۹.۱ 
هزار میلیارد تومان رســیده است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵.۶ و ۱۴.۸ 

درصد افزایش را نشان می دهد.
 همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده ۳۳۷۶.۵ هزار میلیارد تومان و کمترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷.۷ 

هزار میلیارد تومان است. 
عالوه براین، مانــده کل تســهیالت در این زمان 
۴۶۴۲.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۴.۴ و ۱۲.۱ 

درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز 
مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۷۰.۲ هزار میلیارد 
تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر 

احمد معادل ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان است.
    

صالح آبادی: 
آرامش خوبی در بازار ارز حاکم است

علــی صالح آبــادی، 
رئیــس کل بانک مرکزی 
گفت: در حوزه بــازار ارز 
آرامش خوبی را شــاهد 
هســتیم و از ابتدای سال 

تا اواخر مهرماه معادل ۲۵ میلیارد دالر در سامانه نیما 
ارز عرضه شده و توانسته ایم نیاز واردکنندگان را تامین 

کنیم.
وی افزود: منابع ارزی دولت به گونه ای اســت که 
همانطور که آمار منتشر می شود، حجم عرضه از تقاضا 
فزونــی دارد و حجم معامالت هم قابل توجه اســت و 

ان شاءاهلل این را تا پایان سال خواهیم داشت.

دومین ریزش بزرگ بورس در سال 
جاری با اعتراض سهامداران روبرو شد به 
طوری که معامله گران در تهران، اصفهان 
و تبریز دست از کار کشیدند. همزمان 
یک کارشناس بازار سرمایه هشدار داد 
بحران بازار سرمایه قابل تسری به سایر 
بخش هــای اقتصادی نظیــر بانک ها، 
بیمه ها  صندوق های بازنشستگی است. 
تصاویری که دیروز در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شد نشــان می دهد 
معامله گران حاضر در تاالر بورس تهران، 
به نشانه اعتراض به وضعیت این روزهای 
بازار سرمایه دست از کار کشیدند. تاالر 
معامالت اصفهان نیز با چنین شرایطی 
روبرو بود. بورس تهران در دومین ریزش 
سنگین سال ۱۴۰۱ بیش از دو درصد 
ســقوط کرد و بیش از ۹۰ درصد سهام 

در محدوده منفی به کار خود پایان داد.
طی معامالت دیروز در بازار سرمایه، 
کاهش بیش از ۲۶ هزار واحدی شاخص 
کل بورس باعث شد این شاخص به زیر 

یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد برسد.
در معامالت روز چهارشنبه چهارم 
آبان ماه، شــاخص کل بورس پایتخت 

نســبت به روز کاری قبل ۲۶ هزار و ۲۲ 
واحد ریزش کــرد و به رقم یک میلیون 
و ۲۴۱ هــزار و ۳۸ واحد رســید. بدین 
ترتیب از نیمه کانــال ۱.۲ میلیونی نیز 

پایین ترآمد. 
در مجموع معامالت چهارشــنبه، 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار برای نوزدهمین روز متوالی 
منفی شــد و ۷۰۰ میلیارد تومان پول 

حقیقی از بورس خارج شد. 
آنچه در بازار ســرمایه گذشت، در 
حقیقت اتفاق تکان دهنده ای بود که از 
مدت ها قبل، کارشناسان و سهامداران 
در خصوص آن هشدار داده اند. عمران 
بصیری، تحلیلگر بازار ســرمایه نیز در 
صفحه شخصی خود نوشته است: ارزش 
 بورس روزی که کابینه آقای رئیســی 
از مجلــس رای اعتمــاد گرفت۶۲۰۰ 
همت)هــزار میلیــارد تومــان(  یا به 
عبارتی۲۲۴میلیارد دالر بوده است. بعد 
از۱۴ماه ارزش  بــورس به ۴۶۴۲همت 
یعنی۱۴۱میلیارد دالر رســیده است.  
یعنی سهامداران بورسی بعد از۱۴ماه 
از روزی که بازارشــان قرار بود اولویت 
اول باشد!،۲۵درصد ریالی و ۳۷ درصد 

دالری زیان داشته اند!

چرا  معامله گران معترض هستند؟
حمید میرمعینی، کارشناس بازار 
ســرمایه در گفتگو با »توسعه ایرانی«، 
با اشــاره به اینکه اقتصاد ایران در همه 
ابعاد درگیر بحران است، گفت: انتظار 
تمامی فعاالن اقتصادی این اســت که 

سیاســتگذاران عملکرد بهتری را در 
این حوزه داشته باشــند اما متاسفانه 
تحت تاثیر سیاســت های غلط زندگی 
ســهامداران در وهلــه اول و در مرحله 
بعد زندگی همه مردم تحت تاثیر قرار 

گرفته است.
 وی با تاکید بــر اینکه اعتراض حق 
قانونی تمامی سهامداران است، گفت: 
ما بارها هشدار داده ایم که ابعاد ریزش 
بــورس و بحران بازار ســرمایه در حال 
تسری به زندگی همه مردم است. جدا از 
کسانی که سهامدار هستند، بقیه مردم 
هم به نوعی زندگی شان با بازار سرمایه 

تماس پیدا می کند.
وی در توضیــح این مطلــب افزود: 
ادامه این روند می تواند ســبب شــود 
صندوق های بازنشســتگی، بیمه ها و 
بانک ها نیز درگیر بحران شوند و در این 
صورت زندگی بســیاری از مردم دچار 
چالش های غیرقابل حل می شود اما در 
شرایطی که دولت وعده های بی شمار 
برای بهبود وضعیت بازار ســرمایه داده 
بود، می بینیم که چالش در حل تسری 

به زندگی مردم است.
 وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
به عبارت دیگر دولت اصال هشدارها را 

نمی شــنود و در این صورت همه از این 
بحران متضرر می شویم. 

وی گفت: متاسفانه تمامی وعده های 
دولت برای دفاع از بازار سرمایه و بهبود 
مشکالت، پوچ بود و در عمل هیچ اتفاقی 
نیفتاد. در عمل شــاهد هســتیم همه 
سیاست ها در راستای دفاع از اقتصاد و 
در عین حال دفاع از بازار سرمایه نبوده و 
دولت تنها منافع خود را مدنظر قرار داده 
و جهت حفظ منافع خود و تامین کسری 

بودجه وارد میدان شده است.
 وی گفت: نه ســازمان بــورس و نه 
تصمیم گیران خارج از ســازمان بورس 
هیچ کدام منافع سهامداران را مدنظر 
قرار ندادند و همه سیاست ها از اقتصاد 
دستوری تا افزایش مالیات و تعرفه و نرخ 
بهره و نحوه تامین کسری بودجه به ضرر 
سهامدار بوده است البته در عمل مردم 
نیز متضرر می شوند چرا که همان گونه 
که گفتم دامنه این بحران در حال تسری 
به بخش بانکی و بیمه ای و صندوق های 

بازنشستگی است.

وقتی سیاست ها تورم زاست 
 میرمعینــی با اشــاره بــه اینکه 
سیاست های جاری همگی تورم زاست، 

ادامه داد: هزینه این سیاست ها از جیب 
مــردم و بنگاه های اقتصــادی خارج 
می شود . وقتی همه سهامداران درگیر 
هستند و می بینند دولت نیز عزمی برای 
حل مشکالت آنها ندارد، طبیعی است 

که اعتراض کنند .
 او ادامــه داد: کارشناســان 
هشــدارهایی داده اند اما هیچ توجهی 
به این وضعیت نمی شــود. متاسفانه 
روند حاکم بر بورس روندی نادرســت 
اســت و این وضعیت فرسایشی نشانه 
تصمیم گیری های نادرست اقتصادی 

در ایران است. 
وی با اشــاره به اینکــه در برخی 
دوره ها بازار ســرمایه دستخوش رشد 
شتاب زده شده است، گفت: متاسفانه 
در این دوره ها نیز کاری محتوایی به سود 
اقتصادی صورت نمی گیرد و مشغله تنها 
عددســازی و عددبازی است در حالی 
که در همه جهان تمامی سیاســت ها 
در خدمت سرمایه گذاری است اما در 
ایران سیاست ها اعم ازسیاست مالی و 
پولی و بانکی تا مالیاتــی و گمرکی و ... 
نه تنها مشوق سرمایه گذاری نیستند 
بلکه ضد تولید عمل می کنند و نتیجه 
این سیاســت نیز امروز در بورس قابل 

رصد و ارزیابی است.
 وی گفت: تصور من این است دامنه 
این بحران به زودی جمع شدنی نیست 
و باید دید هفته آینده وضعیت به کدام 

سو خواهد رفت. 
بررسی ها نشان می دهد بازار سرمایه 
در حالی با دومین ریزش بزرگ تاریخی 
خود در سال ۱۴۰۱ مواجه شده است که 
پیش از این دو سال پیاپی عقب نشینی 
اعتماد ســرمایه داران و سهامداران به 

بازار سرمایه را کاهش داده بود . 
بــا آنچــه در آخریــن روز هفته و 
چهارشنبه ســیاه بورس گذشت و به 
قرمزپوشی یکپارچه شاخص انجامید، 
نگاه سهامداران به بازار سرمایه منفی تر 
از سابق شده و هین امر صف های فروش 
را طویل تــر خواهد کرد. بایــد دید آیا 
بازار سرمایه قادر است از این وضعیت 
نابسامان بیرون بیاید یا سیمای اقتصاد 
ایران، با چهره ای زرد و رنجور، دست ها 
را به عالمت تســلیم باال برده و حاضر 
به عقب نشــینی از کف مقاومتی یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی می شود. 
روزهای سختی پیش روی بازار سرمایه 

است.  

هشدار یک کارشناس در روزی که معامله گران دست از کار کشیدند:

بحرانبورسبهسایربخشهایاقتصادتسریمییابد

باران زرین قلم

کارشناس بازار سرمایه در 
گفتگو با »توسعه ایرانی«: 
در حالی که در همه جهان 

تمامی سیاست ها در خدمت 
سرمایه گذاری است؛ در 
ایران سیاست ها اعم از 

سیاست های مالی و پولی و 
بانکی تا مالیاتی و گمرکی و ... 
نه تنها مشوق سرمایه گذاری 

نیستند، بلکه ضد تولید 
عمل می کنند

معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت معتقد 
است: اگر زمان خاتمی صادرات گاز ایران به اروپا رقم می خورد 
اکنون جنگ اوکراین اتفاق نمی افتاد و عمال روســیه رقیب 

ما بود.
علی ماجدی در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی برگزاری اجالس 
جی ای سی اف با توجه به شرایط جدید انرژی جهان بخصوص 
چالش گازی اروپا در پی جنگ روسیه و اوکراین اظهار داشت: 
صادرکنندگان عمده گاز دنیا چند کشور بیشتر نیستند، ما سهم 
بسیار ناچیزی داریم. فعال صادرکننده اصلی گاز دنیا روسیه است 
که با اروپا به مشکل برخورده، قطر تقریبا با ظرفیت کامل صادر 
می کند و امریکا هم به دنبال این است که جانشین روسیه در اروپا 
شود، البته روسیه نیز بدنبال بازار از دست رفته خود است. در این 
شرایط کشورها هر تصمیمی برای افزایش تولید گاز بگیرند، به 

این زودی امکان حل مشکل جهان را ندارند.
وی با بیان اینکه اروپا امروز مشکل تامین انرژی دارد اما درمانده 

نیست، افزود: قاعدتا مسئله افزایش صادرات گاز در کوتاه مدت چه 
از مسیر خط لوله و چه ال ان جی فراهم نیست، بالقوه این امکان 
وجود دارد، اما نیاز به ســرمایه گذاری دارد. برخی کشورها هم 
بدنبال منابع جدید گازی هستند مثال لبنان و اسرائیل در مورد گاز 
مدیترانه بدنبال توافق هستند، توسعه منابع گازی در مصر مطرح 
است، ایران هر چند به کندی برنامه افزایش تولید در پارس جنوبی 
را دارد و قطر نیز بدنبال قراردادهای متعدد برای توسعه میادین 
خود است اما تمام این پروژه ها به گونه ای نیست که پاسخگوی نیاز 

گازی زمستان امسال کشورها باشد.
وی درباره احتمال استفاده از زغال سنگ در اروپا بیان داشت: 
اگر روسیه؛ اروپا را تحریم کند و گاز را در اختیار این کشورها قرار 
ندهد، ممکن است نفت کوره هم یکی از گزینه ها باشد، این معضل 
نه اقتصادی بلکه سیاسی است. در هر حال پیدا کردن جایگزین 
امکان دارد، چون کشورها ذخایر استراتژیک هم در اختیار دارند 

و می توانند از آنها استفاده کنند.

اگر احمدی نژاد نمی آمد
ماجدی درباره لزوم اتخاذ استراتژی جدید از سوی ایران برای 
دسترسی به بازار اروپا گفت: ما بالقوه دومین منابع گازی جهان 
را در اختیار داریم اما همواره تجارت آن را از دســت داده ایم، به 
خاطر عدم سرمایه گذاری، به خاطر تحریم ها صادرات گاز جدی 
نداشــته ایم، در حالی که قطر با توتال و شرکت های امریکایی 
قراردادهای متعددی منعقد کرده اما هیچیک از این شرکت ها 
به خاطر تحریم به ایران نمی آیند تا زمانی که ما سیاســت های 
درگیری با دنیا را داشته باشیم باید دور تجارت گاز را خط بکشیم. 
نمی شود با دنیا در بیفتیم و رجز بخوانیم، سپس منتظر باشیم 
سرمایه گذار به ایران بیاید، باید نحوه تعامل مان را با دنیا تغییر 
دهیم و بتوانیم از امکانات کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم در 

این صورت همه شرکت ها بر می گردند. 
معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت با بیان اینکه 
مهم ترین دلیل به ثمر ننشستن صادرات گاز مسئله تحریم ها بوده 

است، گفت: روحانی زمانی که رئیس جمهور شد اعالم کرد که باید 
با ارباب صحبت می کردیم ما با اروپا مذاکره کردیم اما آنها فاقد 
قدرت الزم بودند، زمانی که امریکا از برجام خارج شد اروپایی ها 
عمال حمایت سیاسی کردند اما ابزار اقتصادی که بتوانند برجام 
را به سرانجام برسانند در اختیار نداشتند، همه عوامل باعث شد 
فرصت سوزی کردیم، زمانی که احمدی نژاد به ریاست جمهوری 
رسید سیاست هسته ای به نحو دیگری رقم خورد و این هزینه ها از 
آن زمان شروع شد و تا برجام ادامه پیدا کرد، زمان برجام هم فقط 
دو سال فرصت داشتیم، بعد هم امریکا از آن خارج شد، در حالی 
که اگر از فرصتی که پیش می آید هر کشوری استفاده کند برنده 

است در غیر این صورت دیگران استفاده می کنند.

معاون اسبق بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت:

ایران به اروپا گاز صادر می کرد جنگ اوکراین اتفاق نمی افتاد

گفت وگو

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: یکی 
از مهمترین اهداف تحریم ها ســرخوردگی جوانــان از طریق 
تحمیل سیاست های اشتغال زدا و تورم زا بوده است و در حالی که 
حکومت گران ده ها خط قرمز تعریف کردند، خوب است که یکی 

از خط قرمزهای آنها هم سیاست های اشتغال زدا و تورم  زا باشد.
فرشاد مومنی در نشســت »ارزیابی تحوالت اخیر کشور و 
ریشه های اقتصادی آن« با بیان اینکه در این جلسه قصد داریم با 
دریچه علم به نحوه مواجهه با اتفاقات اخیر نگاه کنیم، اظهار داشت: 
نگران این هستیم که برخوردهای عصبی و انفعالی به هزینه های 
تحمیل شده مردم و جامعه اضافه کنند و بدون اینکه دستاوردی 

داشته باشند چشم انداز نگران کننده تری را ایجاد کنند.
وی با اشاره به بررسی اعتراضات و تحوالت اخیر کشور با نگاه 

اقتصادی گفت: تفکیک وجوه اقتصادی و غیر اقتصادی حیات 
جمعی یک تفکیک اعتباری و قراردادی است و حکومت گران 
باید آگاه باشند وقتی که بحران اقتصادی و سیاسی رخ می دهند 
همزمان دچار بحران های اقتصادی، بین المللی و فرهنگی هم 

می شویم.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: دسترسی به داده های 
اقتصادی به وضوح نشان می دهند که با بحران های ناشی از فساد 
و ناکارآمدی تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی مواجه 
هستیم  و وقتی این بحران های سیاستگذاری را مورد بررسی قرار 
می دهیم، می بینیم که در سه دهه گذشته تصمیمات اقتصادی 
با شکست روبرو شــدند و نکته تکان دهنده این است که در هر 
زمینه ای که تصمیم گیران و سیاستگذاران پرداخت بیشتری 

داشتند شکست خوردگی و فســاد آفرینی در آن حوزه بیشتر 
بوده است. مومنی افزود: در یک ربع قرن گذشته دهک متوسط 
و فرودستان به رسمیت شناخته نشدند و در نتیجه آرام آرام و به 
تدریج پدیده به رسمیت نشناختن کسانی که این جمعیت را به 
رسمیت نمی شناسد ایجاد شــد که این روند به نفع هیچ کسی 

نیست.
وی تاکید کرد: باید به تجربه بشاراســد نگاه کنند، در آغاز 
اعتراضات سوریه اگر بشاراسد حتی پنج درصد مطالبات مردم 

را مورد اعتنا قرار می داد ســوریه با بازی هر ســر باخت مواجه 
نمی شد. در شرایطی که حکومت سوریه در مدت طوالنی و ۵۰ 
درصد سرزمین خود قادر به اعمال حکمرانی نبود به پایگاه طمع 

قدرت های بزرگ دنیا تبدیل شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حکومت گران کسانی را 
که به آنها می گویند تمکین به مطالبات مردمی نشان ضعف است 
دوست خود ندانند و بدانند که هر حکومتی که به مردم خود پشت 

کرد ناچار در ادامه راه، مسیر بیگانگان را پیموده است.
وی گفت: طی ده سال گذشته که تحریم های ظالمانه علیه 
ایران از ســوی آمریکا و همپیمانان از حد خارج شد دیدیدم که 
در اسناد رسمی که منتشر شــد صراحتا اعالم کردند که غالب 
هدف از این تحریم ها براندازی حکومت ایران بوده است. حال اگر 
حکومتگران به توصیه های کارشناسان کشور گوش نمی کنند 
حداقل به شیوه لقمان حکیم به اسنادی که از سوی آمریکا منتشر 
شده توجه داشته باشند که این موضوع به فسفر با کیفیت باالیی 
هم نیاز ندارد و هر مسیری که تحریم کنندگان از طریق آن پروژه 

براندازی را دنبال می کند حکومت گران وارد آن نشوند.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

تمکین به مطالبات مردمی نشان ضعف نیست

نشست


