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خبر اقتصادی
مخبر:

در بحث پولهای بلوکه شده،
گشایش ایجاد شده است

محمد مخبر ،معاون
اول رئیــس جمهور با
اشاره به اوضاع مناسب
ذخایر کاالهای اساسی
در کشور گفت :با وجود
اینکه ذخیــره کاالهای اساســی را در وضع بدی
تحویلگرفتیم؛امادراینمدتکمتوانستیمذخیره
کاالهای اساســی را به نقطه مطمئن برسانیم .وی
همچنین در خصوص پولهای بلوکه شــده ایران
در سایر کشــورها ،اظهار کرد :با تماسهای رئیس
جمهور با رؤسای برخی کشورها ،در بحث پولهای
بلوکهگشایشایجادشدهاست.

جمع مخالفان  FATFدر تیم اقتصادی رئیسی کامل شد؛

محسن رضایی باالخره به پاستور رسید

کرونا تقاضای خرید بلدرچین را
۳برابرکرد

ایســنا -رئیس
اتحادیــه پــرورش
بلدرچیــن کشــور از
افزایش تقاضای خرید
بلدرچین با شیوع کرونا
خبرداد.احمدبافکاربابیاناینکهمصرفبلدرچین
معموال در زمستان بیشتر از تابستان است ،اظهار
کرد :شیوع کرونا باعث شده که مردم از بلدرچین
استقبالبیشتریکنند؛بهطوریکهامسالتقاضای
خریدبلدرچین ۳برابربیشتر از سالهایقبل شده
استوتهراننیزنسبتبهاستانهایدیگربیشترین
مصرفرادارد.ویادامهداد:قیمتهرکیلوبلدرچین
به صورت عمده ۷۵هزارتومان است که بایستی با
قیمت ۸۵تا ۹۰هزارتومان به دست مصرف کننده
برسد.فروشآنبیشازاینقیمتهامنطقینیست
و بایستی نظارت صورت بگیرد .البته بلدرچین هم
مانندمرغاستیعنیگفتهمیشودکهمرغبایستی
با قیمت ۲۴هزارو ۹۰۰تومان فروخته شود ولی در
مغازههااینقیمترعایتنمیشود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخمگذار:

تخممرغ گران نیست

ایلنا -مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخمگذار
میهن با رد گرانی قیمت تخم مــرغ در بازار معتقد
است؛ قیمت تخم مرغ پس از حدود یکسال واقعی
شده است .حمیدرضا کاشــانی با بیان اینکه از آذر
ماه سال گذشته تاکنون قیمت مصوب تخم مرغ
تغییرنداشتهاست،اظهارکرد:طیاینمدتقیمت
نهادهای دامی افزایش ۳تا ۴برابرای داشــته است
و تولید تخم مرغ برای مرغداران با زیان بوده است.
وی ادامه داد :از انتهای سال گذشته قرار بر این بود
قیمتمصوبتخممرغمطابقباافزایشهزینههای
تمامشدهاصالحشود،اماهرباریکبهانهمانندبازار
نوروز،کروناوانتخاباتبهتاخیرافتاد.کاشانیازقرار
گرفتن افزایش قیمت مصوب تخم مرغ در دستور
کاروزارتجهادکشاورزیخبردادوگفت:برهمین
اساس وزارت جهادکشاورزی به برخی از استانها
ابالغ کرده است که به مرغداران برای فروش تخم
مرغباقیمتاصالحشده،فشارنیاورند.

مصوبهافزایشقیمت تایرلغو شد

فارس -سخنگوی
انجمن تولیدکنندگان
تایر گفــت :اعضای این
انجمن مصوبــه خود در
خصوص افزایش قیمت
 15درصدیتایرازابتدایشهریورماهراملغیکردند.
هفته پیش تولیدکنندگان تایر در جلسه ای افزایش
15درصدیقیمتتولیداتشانراازابتدایشهریورماه
مصوبکردندوبرایناساسمقررشدنرخهایجدید
ازروزنخستماهجاریاعمالشوداماپسازگذشت
سهروزازموعدتعیینشده،سخنگویانجمنتایراز
تصمیمجدیدتایرسازانبرایلغواینمصوبهخبرداد.
مصطفیتنها،سخنگویانجمنتولیدکنندگانتایربا
بیاناینکهدرجلسهقبلیانجمن،افزایش15درصدی
قیمتتایرواعمالآنازابتدایشهریورماهمصوبشده
بود،اظهارداشت:فعالاجرایاینمصوبهعقبافتاده
وتولیدکنندگاناینرشدقیمتراملغیکردهاند.

مریم شکرانی

سرانجام محسن رضایی میرقائد به
پاستور رسید! سالها تالش بینتیجه
او در انتخابات ریاســت جمهوری در
انتخابــات اخیر هم نتیجــه نداد اما
ابراهیم رئیســی تصمیم گرفت او را
به کابینه خود بیاورد و پای این چهره
سیاسی را به پاستور باز کند.
به این ترتیب رئیسجمهور دیروز
با صــدور حکمی ،محســن رضایی
میرقائد را به سمت معاون اقتصادی
خود و دبیر ســتاد اقتصــادی دولت
منصوب کرد.
این فرمانده ســابق ســپاه اکنون
در آســتانه  ۷۰ســالگی اســت و
دانشآموخته مقطع دکترای اقتصاد
از دانشگاه تهران است.
حاال امضای حکم محسن رضایی
در شــرایطی انجام شــده است که

بســیاری آن را بــه منزله برگشــت
دیدگاههــای تنــدرو در اقتصــاد
میداننــد و به طور مشــخص او را به
عنوان مخالف جــدی  FATFتلقی
میکننــد و احتمــاال با ایــن احکام
رویکرد کابینه رئیســی به اقتصاد در
پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی و منهای
ارتباط با جهان است.
این موضوع در حالی رخ میدهد
که در دولت قبل ،رئیسجمهور و وزرا
جزء موافقان پیوستن ایران به FATF
و خروج از لیست سیاه بودند اما حاال
جمع مخالفان  FATFدر دولت هم
جمع اســت و حضور محسن رضایی
در کابینه ابراهیم رئیسی این جمع را
کاملتر کرد.
در حــال حاضر گرچه رئیســی
میگوید که از برداشــتن تحریمها
اســتقبال میکند و موضع شفافی
درباره پیوســتن به  FATFنگرفته

است اما در بهمن  ۹۷در واکنش به
اصرار دولت روحانی درباره ضرورت
پیوســتن به پالرمو و  CFTگفت:
«برخی میگوینــد در این جنگها
بایــد برای عــدم بهانه به دشــمن
پیمانهــا و کنوانســیونهای آنها
را عملی کنیم؛ چه کســی تضمین
میکند کــه دشــمن همچنان به
دشــمنی ادامه ندهد؟ این چگونه
اســت که آنها برای قانون داخلی ما
بیانیه صادر میکنند؟»
حلقهمخالفان FATFوطرفداران
اقتصادریاضتیدرکابینه
جز رئیسی حاال معاون اقتصادی
او هم یکــی از منتقدان سرســخت
 FATFاست .پســتی که در دولت
قبل در اختیار محمد نهاوندیان بود و
گفته میشد در این دولت قرار است به
فرهاد رهبر برسد اما در نهایت قرعه به
نام محسن رضایی افتاد.

اما حاال محســن رضایــی ،دبیر
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام و
یکی از جدیترین مخالفان FATF
معاونت اقتصادی دولــت را برعهده
گرفته اســت .البته رضایی هم مانند
بســیاری دیگر ،صریحــا با FATF
مخالفت نمیکند فقط تاکید میکند
که این گروه و دولت باید تضمینهایی
را به ایران بدهد .او گفته بود« :دولت
تاکنون تضمین نداده کــه اگر لوایح
مرتبط بــا  FATFتصویب شــود،
 FATFعضویت ما را خواهد پذیرفت
یا خیر ،بحث این است که اگر شما این
دو اهرم دیپلماسی را از کشور گرفتید،
آیا چنــن تضمینی از طــرف مقابل
گرفتهاید که آنها را قانع کند که ایران
عضو  FATFشود؟»
از طــرف دیگــر ماههاســت که
لوایــح مرتبــط  FATFدر مجمع
تســخیص مصلحت نظــام مانده و
بررسی نمیشــود .این مجمع در دو
ســال گذشــته بارها تعطیل شده و
جلســات آن تشکیل نشــده است.
اما انتظار میرفــت در فروردین ماه،
بررســی این لوایح در مجمــع آغاز
شــود .اما گویا دســتور جلســات
مهمتری وجود داشــته و بررسی این
لوایح و خروج ایران از لیســت سیاه
گروه ویژه اقــدام مالــی در اولویت
نبوده است.
عالوه بر رئیسجمهور؛ احســان
خاندوزی ،وزیر پیشنهادی رئیسی
بــرای وزارت اقتصاد هــم یکی از
مخالفان  FATFبه شمار میآید .او
پیش از این گفتــه بود «تا زمانی که
تحریمها هست بررســی و تصویب
 FATFدردی را دوا نمیکنــد.
حتی به لحــاظ موضعــی و در این
ایام خاص ،تصویب ایــن دو الیحه
باقیمانده و اجــرای کامل الزامات

 FATFتصمیــم قابــل دفاعــی
نیست».
بجز خاندوزی وزیر پیشــنهادی
وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
هم مخالــف  FATFاســت .حجت
عبدالملکــی پیش از ایــن گفته بود
« FATFســودی برای ایران ندارد و
موجب میشود ایران امکان دور زدن
تحریم را از دســت بدهد و اطالعات
محرمانه کشور فاش شود».
حاال محسن رضایی هم به عنوان
معــاون اقتصــادی رئیسجمهور به
این جمع اضافه شــده اســت .کسی
که مخالف  FATFاســت و البته در
زمان نامزدی برای ریاست جمهوری
وعدههــای عجیبــی داده اســت.
وعدههایی مثل قوی کــردن ارزش
پول ایران هم تراز با دالر و یورو! یعنی
قویتریــن پولهای جهــان .اینکه
رضایی میخواهــد چگونه در غیاب
ارتباط اقتصادی و مالی با جهان پول
ایران را به قدرت دالر برســاند یکی از
شگفتانگیزترین وعدههای اوست.
او همچنین وعــده افزایش یارانه
 ۴۵هــزار تومانی هــر ایرانــی را به
 ۴۵۰هزار تومان داده بود و پرداخت
حقوق ماهانه به زنان خانهدار از دیگر
وعدههای اوست که مشخص نیست
در زمان تحریم و غیــاب درآمدهای
نفتی میخواهد منابــع آن را از کجا
تامین کند؟
البتــه ایــن جمــع را اگــر کنار
میرکاظمی ،رئیس ســازمان برنامه
و بودجه و محمد مخبــر ،معاون اول
رئیسجمهــوری بگذاریــد متوجه
میشوید که رئیسی چه تیم عجیبی
برای پیشــبرد اقتصاد کشور در یکی
از دشــوارترین برهههــای حیــات
جمهــوری اســامی چیده اســت.
وزیر اقتصاد پیشنهادی رئیسی نیز در

هر چه هست تیمی در حوزه
اقتصاد فعالیت خود را آغاز
میکندکهسابقهوعدهها
وسیاستهایعجیبیرا
در کارنامه داشته است
ومجموعهاینهاشرایط
نگرانکنندهای برای آینده
اقتصادکشورترسیم
میکند
حالی احسان خاندوزی است که هنوز
رئیس کل بانک مرکزی تعیین نشده
و اما و اگر در این زمینه ادامه دارد.
هر چه هســت تیمــی در حوزه
اقتصاد فعالیت خود را آغاز میکند که
سابقه وعدهها و سیاستهای عجیبی
را در کارنامه داشته است و مجموعه
اینها شــرایط نگرانکنندهای برای
آینده اقتصاد کشور ترسیم میکند.
به ویــژه اینکــه در حــال حاضر
چشــمانداز احیای برجام تیره و تار
اســت و امریکا تهدید کــرده که در
صورتی که ایران با شرایط مدنظر این
کشور به دنبال احیای برجام نباشد،
بزرگترین مشتری نفت ایران در دوره
تحریم یعنی چین را محدودتر خواهد
کرد .عالوه بر این بحرانهای اقلیمی
مانند بحران آب و فرســایش شدید
خاک موجب شده که تامین آب و غذا با
مشکالت جدی مواجه شود .همچنین
بحران شــبکه بانکی و صندوقهای
بازنشســتگی را بــه مجموعــه این
مشــکالت اقتصادی اضافــه کنید.
حاال با تســلط طالبان بر افغانستان
و مشــکالت زیرســاختی صنایع و
تولیدات داخلی ایران ،نگرانی از دست
رفتن سایر بازارهای بزرگ کاالهای
غیرنفتی ایران وجود دارد.

خبر
یک کارشناس انرژی:

مشکلتحریمحلنشود برای صادرات به افغانستانهممشکلداریم
یک کارشناس انرژی گفت :اگر مشکل تحریمهای ما
حل نشود ،حتی به افغانستان هم امکان صادرات نداریم،
مثال اکنون صادرات گاز به عراق هر سه ماه یک بار تمدید
میشود یعنی اجازه صادرات به این کشور را هم نداریم.
مرتضی بهروزیفر در گفتوگو بــا ایلنا ،درباره امکان
صادرات گاز از مســیر افغانســتان به چین اظهار داشت:
برای رسیدن گاز به چین قاعدتا باید از مسیر کوهستانی
عبور کنیم و از همــه مهمتر برقــراری و تضمین امنیت
در افغانستان با وجود طالبان است ،ســوال این است آیا
 25ســال قبل که طالبان در این کشور حاکم بود ،امنیت
برقرار شد؟ در نظر داشته باشیم پروژههای انتقال انرژی
بخصوص گاز از مسیر خط لوله طوالنیمدت و حداقل 30
ساله است ،فقط  5سال زمان برای احداث خط نیاز است.
بهرهبرداری نیز  25ســال طول میکشد ،حال چه کسی
میتواند تضمین کند کشوری که تحت لوای طالبان است
تا  30سال آینده در این کشور ثبات برقرار کند تا خط لوله
احداث شود؟
تاپی و صلح هر دو روی کاغذ باقی خواهند ماند
وی با بیان اینکه تصور اینکه سرمایهگذار در پروژهای
ســرمایهگذاری کند که آینده آن مشخص نیست ،دور از

ذهن اســت و همانند تاپی روی کاغذ باقی خواهد ماند،
افزود :یادداشت و تفاهمنامه با اجرا و عملیاتی شدن پروژه
متفاوت اســت ،اینکه خط لوله از مسیر افغانستان بگذرد
نیازمند ثبات مطلق است که فعال این امکان وجود ندارد،
بنابراین فعال چشمانداز مثبتی دیده نمیشود.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد :این موضوع را نیز
در نظر داشته باشیم که بازار افغانستان و پاکستان بسیار
کوچکند اینکه فکر کنیم میتوانیم مشکل صادرات را با
این کشــورهای کوچک حل کنیم غیرمنطقی است ،در
همسایگی ما غیر از ترکیه بازار رو به رشد قابل اتکا نداریم،
حتی بازار عراق موقت اســت زیرا با توســعه ذخایر نفتی
مسلما تبدیل به صادرکننده گاز خواهد شد.
گاز ایران فقط با الانجی به چین میرود
وی در ادامه گفت :برای صادرات گاز به چین از طریق
خط لوله از مسیرهای متعددی باید عبور کنیم یعنی خط
لوله صلح از پاکســتان و هند باید به چین برسد و از مسیر
افغانستان هم از مناطق کوهستانی باید عبور کرد ،از همه
مهمتر اینکه بخش عمده جمعیت و صنایع این کشور در
نیمه شرقی قرار دارد و غرب این کشــور که به ما نزدیک
است مناطق تقریبا توسعهنیافته و با مصرف پایین انرژی

اســت ،عالوه بر این حتی اگر خط لوله کشیده شود باید
هزاران کیلومتر که از مرزهای غربی چین عبور کرده و به
شرق و مناطق مصرف برسد ،بنابراین احداث خط لوله کار
مشکل و پرهزینهای است.
با آسیای جنوبشرقی و اروپا
بازیگر بزرگ گازی میشویم
بهروزیفر با اشــاره به معلق ماندن خط لوله صلح نیز
توضیح داد :قسمت عمده جمعیت و صنایع پاکستان در
حاشیه شرقی واقع شده که از ما بسیار دور است و احداث
خط لوله در بیابانهایی که تحت اختیار دولت مرکزی هم
قرار نداشــته و امنیت آن تضمین نمیشود ،امکان ندارد.
از طرف دیگر پاکستان اقتصاد کوچکی است ،اینکه تصور
کنیم با افغانســتان و پاکســتان به یک بازیگر بزرگ گاز
تبدیل شویم منطقی نیست ،ما باید به بازارهای بزرگ مثل
آسیای جنوبشرقی و اروپا و از طریق الانجی فکر کنیم.
وی یادآور شــد :مهمتر اینکه اگر مشکل تحریمهای
ما حل نشــود ،حتی به افغانســتان هم امکان صادرات
نداریم ،مثال اکنون صادرات گاز به عراق هر ســه ماه یک
بار تمدید میشــود یعنی اجازه صادرات به این کشــور
را هم نداریم.

رشد ۵۴۰درصدی واردات ایران از عراق

عراق خروج بریتیش پترولیوم از یک
میدان نفتی اینکشور را تایید کرد

عراق تصمیم بریتیش پترولیوم برای خروج
از میدان نفتی بزرگ رمیلــه را تایید و اعالم کرد
شرکت جدید بصره انرژی جایگزین این شرکت
انگلیسی خواهد شــد .به گزارش رویترز ،عراق
در روز سه شــنبه طرح بریتیش پترولیوم برای
کنار گذاشتن عملیاتهای خود در این کشور را
تایید کرد .این شــرکت نفت انگلیسی قصد دارد
تمرکز خود را به ســرمایهگذاریهای کم کربن
تغییر دهد.

چرتکه 3

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی ســازمان توسعه تجارت نشان میدهد
که میزان واردات ایران از عراق در ســال جاری به شکل قابل توجهی افزایش
یافته است.
به گزارش «توسعه ایرانی» ،در سالهای اخیر ،عراق همواره جزو اصلیترین

شرکای تجاری ایران بوده اما بخش قابل توجهی از این تجارت به صادرات ایران
به همسایه غربی مربوط میشود.
عراق در سالهای گذشــته پس از چین ،همواره به عنوان دومین مقصد
صادرات کاالهای ایرانی شناخته شده و حتی در دورههای کوتاهی صدرنشین
این جدول نیز شده است .در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نیز روال به همین
شکل ادامه یافته است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت ،صادرات ایران
به این کشور در چهار ماهه ابتدای سال  ۱۴۰۰با  ۴۳درصد رشد از نظر ارزشی
و  ۶۹درصد از نظر وزنی نسبت به مدت مشــابه در سال  ۱۳۹۹به  ۲میلیارد و
 ۸۱۷میلیون دالر معادل  ۱۰میلیون و  ۹۴۱هزار تن رسید .عراق در رتبه دوم
کشورهای هدف صادرات ایران پس از چین با  ۴میلیارد و  ۳۹۶میلیون دالر
قرار داشته است .پس از عراق نیز کشورهای امارات با  ۱میلیارد و  ۶۲۷میلیون

ترکمنستان رقیب گاز صادراتی ایران نیست
این کارشــناس حوزه انرژی دربــاره احتمال اجرایی
شــدن خط لوله تاپی با توجه به چالش طالبان و هند نیز
بیان داشــت :مســئله اقتصاد که در میان باشد مسائل
ایدئولولژیک کنار میرود ،اما احــداث این خط لوله هم
نیازمند امنیت و ثبات در افغانستان است ،بنابراین احداث
هر خط لولهای در این کشور شــدنی نیست و فقط روی
کاغذ و در جلسات میتوان در مورد آن صحبت کرد.
وی همچنیــن تاکید کرد :این موضــوع را هم در نظر
داشته باشــیم موقعیت ترکمنســتان با ایران متفاوت
اســت عمال مســیر دیگری برای صادرات گاز ندارد ،این
کشور  land lockاســت ،روســیه نیز بدنبال واردات
رایگان گاز و در اختیار داشتن خط لوله است ،کشورهای
حاشــیه خزر نیز تاکنون با این پــروژه موافقت نکردهاند
ضمن اینکه این کشور مسیر صادرات از طریق الانجی
را هم ندارد.

دالر ،ترکیه با  ۹۲۱میلیون دالر و افغانستان با  ۷۲۸میلیون دالر در رتبههای
سوم تا پنجم فهرست مذکور قرار گرفتهاند.
در بازه زمانی یاد شده برق و گاز ،میلههای آهنی و فوالدی ،هندوانه ،اجزای
توربینهای بخار ،گوجه فرنگی ،کولرهای آبی ،کلروروینیل ،سیب درختی،
لوازم خانهداری ،پنیر ،پسته ،کلینکر سیمان ،شــیرینیجات ،لوازم سر میز
آشپزخانه ،سنگ آهن ،گوجه فرنگی ،پرتقال ،بستنیها و خربزه  ۲۰قلم اول
صادراتی کشور به عراق را تشــکیل دادهاند که به جز کولرهای آبی و پرتقال
در سایر موارد افزایش صادرات نسبت به مدت مشــابه در سال  ۱۳۹۹اتفاق
افتاده است.
ایران طی مدت مذکور از کشــور عــراق ۱۴۰میلیــون دالر کاال معادل
۲۴۶هزارتن وارد کرده که نسبت به مدت مشــابه سال  ۱۳۹۹از نظر ارزشی
حدود  ۵۴۰درصد و از نظر وزنی  ۱۱۸۰درصد رشد داشته است.

