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خبر اقتصادی

خودروهای وارداتی باید 
استانداردهای ۸۵ گانه را داشته باشند

صدا و ســیما- رئیس 
ســازمان ملی استاندارد 
ایران اعالم کرد که فقط 
اجازه واردات به خودرویی 
داده می شــود که بتواند 

استانداردهای الزم را اخذ کند. مهدی اسالم پناه در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خودرو کمتر از ۱۰ 
هزار دالر استاندارد ۸۵ گانه را خواهد گذراند یا خیر؟ 
گفت: اجازه واردات به خودرویی داده می شــود که 

بتواند استانداردهای الزم را بگیرد.
وی با بیان اینکه تمام تالش خودروسازان بر این 
است که تولیدات داخلی هم استانداردهای ۸۵ گانه 
را بگذرانند، افزود: در تولید خودروی مدرن اقتصادی 
سعی شــده که حرکت تحولی در طراحی، ساخت و 
صنعتی سازی را در دستور کار داشته باشد؛ این خودرو 
با گذراندن الزامات ۸۵ گانه و حتی در نظر گرفتن خیلی 
از الزامات کارخانه ای زمینــه جبران عقب ماندگی 

گذشته را داشته باشد.
    

عراق: می خواهیم قیمت نفت 
زیر  ۱۰۰  دالر بماند

ایســنا- نخست وزیر 
جدید عــراق اعالم کرد 
این کشور به دنبال حفظ 
قیمت نفت در سطح فعلی 
برای اطمینان از ثبات بازار 

است. محمد شیاع السودانی به خبرنگاران در بغداد 
گفت: این کشور مایل است قیمت نفت از ۱۰۰ دالر در 
هر بشکه باالتر نرود و همچنین به نحوی کاهش پیدا 
نکند که بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد. قیمت نفت برنت 
که قیمت پایه بازار جهانی است، روز جمعه در ۹۵ دالر 

و ۹۹ سنت در هر بشکه بسته شد.
به گفته السودانی، عراق که دومین تولیدکننده 
بزرگ عضو اوپک است، پس از چند دهه تحمل جنگ، 
تحریم و حمالت تروریستی، تالش می کند درآمدش 
را افزایش دهد. نخست وزیر جدید عراق که ماه گذشته 
به این سمت منصوب شد، اظهار کرد: سهمیه تولید 
عراق در اوپک پالس باید بازبینی شود تا این عوامل به 
حساب آورده شود. وی بدون اشاره به جزئیات، اعالم 
کرد این موضوع با اعضای دیگر ایــن گروه در میان 

گذشته خواهد شد.
    

سازمان دامپزشکی: 
امکان تقلب در فروش گوشت قرمز 

وجود ندارد
خبرانالین- در واکنش 
به خبر فروش گوشت بز 
و گوســفند ماده به جای 
گوســفند نر، ســازمان 
دامپزشکی اعالم کرد که 

امکان تقلب در این بخش وجود ندارد، زیرا ســازمان 
دامپزشکی نظارت های الزم را بر روی کشتارگاه ها 
دارد. امین اسدی با بیان اینکه به هیچ عنوان گوشت 
ماده و بز به جای گوشــت گوســفند نر در مغازه ها 
عرضه نمی شــود، گفت: اول اینکه کشتار دام مولد 
در کشتارگاه ها ممنوع اعالم شــده و دیگر اینکه در 

کشتارگاه ها نظارت های بهداشتی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر سازمان دامپزشکی در 
کشتارگاه ها بر روی دام های ذبح شده نوع و جنسیت 
الشه را  درج می کنند و سپس پس از تایید دامپزشکی 
اجازه خروج می گیرد. بنابراین امــکان تقلب از این 
جهت که گوشــت بز و ماده به جای گوسفند عرضه 

شود، وجود ندارد.
    

کاهش ۳۰  درصدی مصرف مرغ 
در پایتخت

فرارو-رئیس اتحادیه 
فروشــندگان پرنــده و 
ماهی تهران از کاهش ۳۰ 
درصدی تقاضای مصرف 
مرغ در پایتخت نســبت 

به ماه های گذشــته خبر داد و آن را دلیلی برای افت 
قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب دانســت. در ابتدای ماه 
جاری محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی، از افزایش نرخ مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان به ۶۳ هزار تومان خبر داد. وی دلیل افزایش نرخ 
مصوب مرغ را افزایش هزینه های تولید و ضرورت آن 
برای استمرار تولید عنوان کرد. قیمت ۶۳ هزار تومانی 
برای مرغ، مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده که به تأیید 
معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی رسید و اعالم شد.
بررسی میدانی نشان می دهد، کمی بعد از اعالم نرخ 
مصوب جدید قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در 
بازار به محدود نرخ مصوب جدید یعنی۶۳ هزار تومان 
رســید و حتی در برخی مناطق بــه صورت محدود 

قیمت ها باالتر رفت.

 بــازار ارز یکــی از بی ثبات تریــن 
دوره های خود را سپری می کند و رفت 
و برگشت نرخ ارز به حدی شدید است 
 که معامــالت، بدون اســتعالم قیمت 

صورت نمی گیرد. 
 در حالی که وزیر اقتصاد وعده داده 
است که بازار ارز به زودی به روند عادی 
بازخواهد گشــت و رئیــس کل بانک 
مرکزی نیز تاکیــد دارد که نهاد تحت 
تصدی اش ابــزار الزم بــرای اداره بازار 
ارز را در اختیــار دارد؛ اما بازار ارز به رغم 
پول پاشی گســترده همچنان درگیر 

نوسانی جدی است. 
 قیمت ارز در اولین روز هفته تا میانه 
کانال ۳4 هزار تومان عقب رفته بود اما 
روز گذشته بار دیگر رشدی نزدیک به 
هزار تومان را تجربه کرده و به میانه کانال 
۳۵ هزار تومان رســید. این بدان معنی 
است که سیاست ارزپاشی در کنار سایر 

سیاست هایی که طی روزهای اخیر در 
دســتور کار قرار گرفته است نتوانسته 
ســرمایه داران خرد و کالن را راضی به 

عادی بودن شرایط کند. 
 وزیر اقتصاد نیز پیــش از این تاکید 
کرده بود که به دلیل وقــوع ناآرامی ها 
برخی پول های خــود را به دالر تبدیل 
 کرده و خروج ســرمایه از کشــور رخ 

داده است. 
 حاال در این شــرایط بررســی روند 
یک هفته ای قیمت ها در بازار نشــان 
می دهد اقتصاد ایران همچنان درگیر 
این بی ثباتی است و سیاست های اجرایی 
نظیر عرضه دو هزار یورو و معادل آن دالر 
به نرخ توافقی تنها بــا ارائه کارت ملی 
نیز نتوانسته اســت افکار عمومی را به 
این نتیجه برساند که شرایط در کشور 
عادی است و مشــکلی بابت تامین ارز 

وجود ندارد. 
 از جمله فعالیت های بازارســاز در 
روزهای اخیر می توان به راه اندازی سامانه 

برخط خرید ارز از صرافی ها، ارائه گواهی 
سکه طال، حذف مالیات بر سود سپرده 
اشــخاص حقوقی از بودجــه ۱4۰۱ و 

افزایش نرخ توافقی ارز اشاره کرد.
تیــم اقتصادی دولت بــا محوریت 
بانک مرکزی روز پنجشنبه از بسته ای 

مشتمل بر سه رویکرد رونمایی کرد که 
سامانه برخط صرافی ها برای فروش ارز 
از روز شنبه از جمله مهم ترین تصمیمات 
بانک مرکزی در این بســته بوده است. 
این اقدام با هدف پیشگیری از تشکیل 
صف های طوالنی مقابــل صرافی ها و 
کاهش اثر روانی این اتفاق بر بازار صورت 

گرفته است. 
سخنگوی بازار متشــکل ارزی در 
خصوص تشــکیل صف های خرید ارز 
با نرخ توافقی در مقابل صرافی ها گفته 
اســت: »این صف ها بار روانی به وجود 
آورده که تقاضا زیاد اســت و افراد باید با 
هر قیمتی دالر خریــداری کنند. علت 
صف هــای طوالنی این بــود که مردم 
معموالً آگاهی از صرافی های مختلف 
در ســطح شــهر ندارند بنابراین چند 
صرافی در موقعیت مکانی در شهر تهران 
شناخته شده تر هستند و مراجعه افراد 
به این صرافی ها زیاد اســت و صف های 
طوالنی این شــائبه را به وجود می آورد 

که هجوم برای خریــد دالر در بازار ارز 
وجود دارد.«

 چرا دالر گران شد؟
این اولین باری نیست که سیاست 
بانک مرکــزی برای مهــار قیمت ارز، 
ارزپاشی است. همواره در دوره های خیز 
بازار ارز، بانک مرکزی نسبت به ارائه ارز با 
روش های آسان به مردم اقدام می کند اما 
این اقدام تنها زمینه را برای تخلیه ذخایر 
ارزی مهیا کرده و امکان خروج سرمایه از 

کشور را تسهیل می کند. 
حاال اما بررسی دالیل افزایش نرخ ارز 
نشان می دهد جدا از نابسامانی سیاسی، 
به تورم ریالی نیــز بازمی گردد چرا که 
تورم در کشور روندی افزیش را تجربه 

کرده است. 
میثــم رادپــور در گفتگویــی با 
خبرآنالین درباره دالیل افزایش نرخ ارز 
تاکید کرده است: با تورمی که اقتصاد ما 
با آن دست و پنجه نرم می کنند و همه آن 
را در محل احساس می کنند، اینکه دالر 
تاکنون باال نرفته است، نجابت به خرج 
داده اســت و این امر نگران کننده است 
که دالر چرا تاکنون آنقدر محتاط عمل 
کرده است. به عبارت دیگر فشار تورمی 
در کشــور موجود اســت و بنابر نظریه 
برابری قدرت خرید اگر تورم کشور شما با 
یک کشور مورد نظر مانند ایاالت متحده 
اختالف داشته باشد که در بازه زمانی یک 
ساله نزدیک به۳۷ تا ۳۸ درصد با آمریکا 
اختالف تورمی داریم، نرخ ارز شما نیز 
باید به این مقدار در بازه یک ساله تضعیف 
شــود و تا زمانی که تورم هست نیاز به 
دلیل بیشتری برای فشــار به بازار ارز 
نیست اما قطعا ناآرامی های اخیر فشار 

بیشتری به قیمت ارز آورده  است.

مسیر حرکت دالر کجاست؟
در حالی که رسانه های همسو با دولت 
تالش دارند وضعیت بــازار ارز را عادی 
نشان دهند و در گفتگوهایی با اعضای 
کانون صرافان تاکید دارند خریداران ارز 
و متقاضیان پیشمان شده اند و نرخ ارز 
فردایی حباب دارد... دالر روند رو به رشد 

را هر از گاهی ازسرمی گیرد. 
 بررســی ها نشــان می دهد تغییر 

ماهوی خاصی در بــازار اتفاق نیفتاده 
است. مذاکرات در حالت بالتکلیف قرار 
دارد و چشم اندازی برای پیوستن ایران 
به اف ای تی اف و برقــراری روابط مالی 
بین المللی نیســت. از سوی دیگر تورم 
ریالی روند رو به رشــد خود را همچنان 
ادامه می دهد و برآوردها حکایت از آن 
دارد که میزان رشــد تورم در ماه های 
پیش رو همچنان باال خواهد بود. در این 
فضا تزریق ارز و ارزپاشی تنها به خروج 
سرمایه از کشور دامن زده و فضا را برای 
پایین نگهداشــت مصنوعی نرخ دالر 

مهیا می کند. 
 بســیاری از کارشناســان بــر این 
اعتقادند که دالر حاال بیش از هر زمانی 
به 4۰ هزار تومان نزدیک است. این بدان 
معناســت که اقتصاد ایران در آستانه 
تورمی دوباره این بار از ناحیه رشد قیمت 
ارز اســت. ردگیری بازار خودرو و بازار 
مسکن و بازار ســایر کاالهای بادوام نیز 
نشان از آن دارد که این تاثیرات در بازارها 

در حال مشاهده است. 
در این شرایط به نظر می رسد تا زمانی 
که دولت نتواند برنامه جامعی برای مهار 
تورم و ایجاد ثبات سیاسی بیندیشد، مهار 
نرخ ارز برنامه ای دور از دسترس خواهد 
بود چرا که بحران ارز ناشی از بحران سایر 

بخش های اقتصادی ایران است . 
 آفت بخشــی نگری در ســال های 
اخیر، به شدت اقتصاد ایران را آزار داده 
و حتی در این شــرایط نیز دولت تالش 
دارد بحران ناشــی از کلیــت اقتصاد را 
با اقدامات مصنوعــی و تزریق ارز مهار 
 کند که البته دســتاورد چندانی دربر

نخواهد داشت. 

سیاست تکراری، جواب تکراری داد

ارزپاشی با طعم خروج سرمایه از کشور

باران زرین قلم

برآوردها حکایت از آن 
دارد که میزان رشد تورم در 

ماه های پیش رو همچنان 
باال خواهد بود. در این فضا 
تزریق ارز و ارزپاشی تنها 
به خروج سرمایه از کشور 

دامن زده و فضا را برای پایین 
نگهداشت مصنوعی نرخ 

دالر مهیا می کند

قیمت دالر در اولین روز هفته 
تا میانه کانال 34 هزار تومان 

عقب رفته بود اما روز گذشته 
بار دیگر رشدی نزدیک به 
هزار تومان را تجربه کرده 

و به میانه کانال 35 هزار 
تومان رسید. این بدان معنی 

است که سیاست ارزپاشی 
نتوانسته سرمایه داران خرد 

و کالن را راضی به عادی بودن 
شرایط بازار ارز کند

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید اثرات کاهش فروش 
نفت ایران تحت تاثیر تحریم ها باید در دو بعد کاهش درآمد و 

کاهش سرمایه گذاری بررسی شود.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بر 
اساس برآوردهایی که از سوی اپک اعالم شده و در جلسه اخیر 
اتاق بازرگانی تهران نیز به آن اشاره شد در ۱۰ سال گذشته 
ایران درآمدی 4۵۰ میلیارد دالری را تحت تاثیر تحریم ها در 
حوزه نفت از دست داده است. به معنی ساده در شرایطی که ما 
می توانستیم با استفاده از فروش نفت این درآمد را وارد اقتصاد 

کشور کنیم دچار عدم لنفع شده ایم.
وی با اشــاره به جایگاه نفت در اقتصاد ایران بیان کرد: ما 

در طول تمام دهه های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد 
اقتصاد خود را از طریق فروش نفت به دست آوردیم هر چند 
این دیدگاه وجود داشت که باید میزان وابستگی بودجه ساالنه 
به نفت کاهش پیدا کند، اما در عمل همچنان دولت بخش 
زیادی از برنامه های خود را در این چارچوب پیگیری می کرد. 
البته از چند سال قبل با مطرح شدن حساب ذخیره ارزی و 
پس از آن صندوق توسعه ملی بنا شد بخشی از فروش نفت 

برای طرح های زیربنایی به این حساب و صندوق واریز شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران عدم فروش نفت ایران را یکی از 
عوامل عقب ماندگی در توسعه زیرساخت ها دانست و گفت: 
وقتی از یک کمبود درآمد ساالنه 4۵ میلیارد دالری صحبت 

می کنیم یعنی دولت پول الزم برای حضــور در پروژه های 
عمرانی و توسعه زیرساخت ها را نداشته است و ما از سرمایه  
گذاری در بسیاری از این حوزه ها جا مانده ایم یعنی در کنار 
بحث کمبود درآمد یکی دیگــر از اثرات عدم فروش نفت در 

جاماندن از توسعه زیرساخت ها خود را نشان می دهد.
صالحی ادامه داد: بر اســاس صحبت هایی که وزیر نفت 
مطرح کرده ما در حوزه نفت نیاز به ســرمایه  گذاری بیش از 
۱۵۰ میلیارد دالری و در حوزه گاز سرمایه  گذاری بیش از ۷۰ 
میلیارد دالری داریم این یعنی حتی برای آنکه بتوان فروش 
و ظرفیت تولید نفت را به سقف ممکن رساند ما به درآمدهای 
سال های گذشته احتیاج داشتیم. عقب ماندن از برنامه توسعه 
میادین نفتی و گازی مشترک و پایین آمدن تولید یک زنجیره 
عقب ماندگی را به وجود می آورد که ما باید آن را جبران کنیم.

وی با بیان این که امکان جبران عقب ماندگی سال های 
گذشته وجود دارد، اما نیاز به تغییرات اساسی در رویکردها 
خواهد داشت تصریح کرد: ما باید تالش کنیم روابط خود با 

جهان را بهبود بخشیده و تنش زدایی کنیم. با استفاده از این 
اتفاق می توان روابط بانکی و ارزی را از سرگرفت و راه را برای 
فروش نفت و جذب سرمایه های جدید فراهم کرد. اگر این 
تغییرات رخ دهد امکان آن وجود دارد که در یک دوره چهار 
ساله بخش زیادی از این عقب ماندگی ها جبران شود اما در 
غیر این صورت ما برای بازگشت بازار گذشته خود نیز با مشکل 

مواجه خواهیم بود.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد:

تحریم ها چه بالیی بر سر نفت ایران آوردند؟

گزارش

سفیر اسبق ایران در ترکیه گفت: ایران همواره اعالم کرده 
حق ترانزیت را می پردازد، اما منابع استراتژیک خود را در اختیار 

هیچ کشوری قرار نمی دهد تا از این طریق بازاریابی کند.
به گزارش ایلنا، در اواخر ســپتامبر امســال، انفجارهای 
مرموز به خطوط لوله زیردریایی نورد اســتریم 2 در دریای 
بالتیک آسیب رساند و موج های بزرگی را ایجاد کرد و به شدت 
بر ظرفیت عملیاتی خطوط لوله انتقال گاز طبیعی روسیه به 
آلمان تأثیر گذاشت. برای بسیاری از تحلیلگران، این حادثه 
نقطه عطفی در روابط انرژی مسکو و اروپا در اوج درگیری های 
طاقت فرسا در اوکراین بوده و نیاز روس ها به یافتن مسیرهای 

 جایگزین و دور زدن آب های ســرزمینی اروپــا را افزایش 
داده است.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در یک نشست 
منطقه ای در قزاقستان در ۱۳ اکتبر گفت: اگر ترکیه و خریداران 
احتمالی ما در کشورهای دیگر عالقه مند باشند، می توانیم یک 
سیستم خط لوله گاز دیگر بسازیم و یک هاب گازی در ترکیه 
برای فروش به کشورهای دیگر به ویژه اروپایی ها در نظر بگیریم. 
پیشنهاد پوتین در جریان دیدار وی با رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه مطرح شد که پیشنهاد کرده بود نقش 
میانجی واسطه میان مسکو و کیف را برای پایان دادن به جنگ 

اوکراین ایفا کند.
آنکارا به پیشنهاد پوتین در مورد هاب گاز پاسخ مثبت داده 
است. ترکیه در سال های گذشته گاز قابل توجهی از روسیه از 
طریق چند خط لوله به نام های ترک استریم و بلو استریم که از 

دریای سیاه می گذرد، دریافت کرده است.
آنچه اکنون مهم اســت اینکــه اروپا درگیــر بحران گاز 
اســت. مصرف کنندگان از قیمت های باال آسیب دیده اند و 
سیاستمداران نگران تأمین منابع کافی برای فصل زمستان 
هستند. از سوی دیگر، روسیه باید پس از حمله نورد استریم، 

مسیر جدیدی برای رســاندن گاز خود به مصرف کنندگان 
اروپایی پیدا کند. ضمن اینکه به نظر می رسد روسیه می خواهد 
از پیشنهاد هاب گاز برای ایجاد شکاف بین ترکیه و ناتو استفاده 
کند. روسیه می خواهد تا آنجا که می تواند گاز را از طریق ترکیه 

به اروپا منتقل کند تا از سهم خود در بازار محافظت کند.
درحالی که ترکیه می خواهد یک هاب گاز باشد، چند چالش 
وجود دارد که باید به آن ها توجه شــود. به گفته کارشناسان 
انرژی، برای تبدیل شدن به یک هاب گاز، چندین منبع تأمین 
باید از جهت های مختلف و مسیر های تحویل مختلف در یک 
مکان که کشور مرکز قادر به تجارت گاز باشد، همگرا شوند و 
توافق های تجاری با شرکت های مختلف از کشورهای دیگر را 
ممکن کند. همچنین باید قوانین چگونگی تبدیل شدن به هاب 
گاز را تعیین و اجرا کند. باضافه اینکه با گاز یک منبع نمی توان به 
هاب گاز تبدیل شود، موضوعی که ایران به عنوان یکی از مبادی 
دریافت گاز آنکارا تاکنون این برنامه را نپذیرفته و حاضر نشده 
بازیگری نقش صادرکننده گاز به اروپا را به ترک ها واگذار کند.

با توجه به جمیع جهات اینکه آیا این رویای بلندپروازانه 
آنکارا برای هاب شدن و برنامه روسیه که به هر مسیری از جمله 
میدان دادن به ترکیه برای تداوم حضور گازی در اروپا متوسل 
می شود، تحقق یافتنی است سوالی است که سفیر اسبق ایران 
در ترکیه در پاسخ به آن معتقد است: قطعا این برنامه روسیه 
برای نقش دادن به ترکیه در بازار گاز  موقتی است و اگر هم اجرا 
شود بدون چالش نخواهد بود زیرا اتحادیه اروپا حاضر نیست 

امنیت انرژی خود را به کشور ثالث بسپرد.

فیروز دولت آبادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره تالش روسیه برای اینکه ترکیه تبدیل به هاب گازی 
منطقه شود، اظهار داشــت: این برنامه شدنی نیست و حتی 
اگر تحقق یابد یک اقدام موقت اســت، هیچ کشوری حاضر 
نیســت برتری ژئوپلیتیکی خود را آن هم در صنعت گاز به 
کشور دیگری واگذار کند. روسیه در بلندمدت چنین کاری را 
انجام نمی دهد، این موضوع در نهایت ممکن است یک برنامه 
کوتاه مدت باشد که به این سرعت اتفاق نمی افتد. ضمن اینکه 
 اکنون اتحادیه اروپا نیاز زمستانی خود را ذخیره کرده و مسئله 

حادی ندارد. 
وی با بیــان اینکه موضوع انتقال گاز روســیه از ترکیه به 
اروپا موضوعی کوتاه مدت و امکان تحقق اینکه آنکارا بتواند 
خطوط خود را به صورت گسترده به اروپا متصل کرده و گاز 
را به این کشورها برساند بسیار کم است، گفت: اهداف ترکیه 
بلندپروزانه است اما اروپا هم تاکنون نپذیرفته که از ترکیه گاز 
دیگر کشورها را خریداری کند زیرا برای اتحادیه اروپا هم امنیت 
ندارد که با یک واسطه قرارداد منعقد کند که هر لحظه ممکن 

است صادرکننده قرارداد را لغو و یا به هر دلیلی متوقف کند. 
سفیر اسبق ایران در ترکیه خاطرنشان کرد: ترکیه با ایران 
نیز مذاکراتی برای دریافت گاز داشــته و مشکل این بود که 
ترک ها در نظر داشتند گاز را از ما خریداری کرده و خودشان به 
اروپا صادر کنند که این مورد قبول ایران نبوده و همواره اعالم 
کرده حق ترانزیت را می پردازد اما منابع استراتژیک خود را در 
اختیار هیچ کشوری قرار نمی دهد تا از این طریق بازاریابی کند. 

سفیر اسبق ایران در ترکیه:

مسکو سکوی بلندپروازی های گازی آنکارا شد

گزارش


