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مخبر:
در بحث پول های بلوکه شده، 

گشایش ایجاد شده است
محمد مخبر، معاون 
اول رئیــس جمهور با 
اشاره به اوضاع مناسب 
ذخایر کاال های اساسی 
در کشور گفت: با وجود 
اینکه ذخیــره کاال های اساســی را در وضع بدی 
تحویل گرفتیم؛ اما در این مدت کم توانستیم ذخیره 
کاال های اساســی را به نقطه مطمئن برسانیم. وی 
همچنین در خصوص پول های بلوکه شــده ایران 
در سایر کشــورها، اظهار کرد: با تماس های رئیس 
جمهور با رؤسای برخی کشورها، در بحث پول های 

بلوکه گشایش ایجاد شده است.
    

کرونا تقاضای خرید بلدرچین را 
۳برابر کرد

ایســنا- رئیس 
تحادیــه پــرورش  ا
بلدرچیــن کشــور از 
افزایش تقاضای خرید 
بلدرچین با شیوع کرونا 
خبر داد. احمد بافکار با بیان اینکه مصرف بلدرچین 
معموال در زمستان بیشتر از تابستان است، اظهار 
کرد: شیوع کرونا باعث شده که مردم از بلدرچین 
استقبال بیشتری کنند؛ به طوری که امسال تقاضای 
خرید بلدرچین ۳ برابر بیشتر از سال های قبل شده 
است و تهران نیز نسبت به استان های دیگر بیشترین 
مصرف را دارد. وی ادامه داد: قیمت هرکیلو بلدرچین 
به صورت عمده ۷۵هزارتومان است که بایستی با 
قیمت ۸۵تا ۹۰هزارتومان به دست مصرف کننده 
برسد. فروش آن بیش از این قیمت ها منطقی نیست 
و بایستی نظارت صورت بگیرد. البته بلدرچین هم 
مانند مرغ است یعنی گفته می شود که مرغ بایستی 
با قیمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان فروخته شود ولی در 

مغازه ها این قیمت رعایت نمی شود.
    

مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخمگذار:
تخم مرغ 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 
تغییر نداشته است، اظهار کرد: طی این مدت قیمت 
نهادهای دامی افزایش ۳ تا ۴ برابرای داشــته است 
و تولید تخم مرغ برای مرغداران با زیان بوده است. 
وی ادامه داد: از انتهای سال گذشته قرار بر این بود 
قیمت مصوب تخم مرغ مطابق با افزایش هزینه های 
تمام شده اصالح شود، اما هر بار یک بهانه مانند بازار 
نوروز، کرونا و انتخابات به تاخیر افتاد. کاشانی از قرار 
گرفتن افزایش قیمت مصوب تخم مرغ در دستور 
کار وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: بر همین 
اساس وزارت جهادکشاورزی به برخی از استان ها 
ابالغ کرده است که به مرغداران برای فروش تخم 

مرغ با قیمت اصالح شده، فشار نیاورند. 
    

مصوبه افزایش قیمت تایر لغو شد
فارس- سخنگوی 
انجمن تولیدکنندگان 
تایر گفــت: اعضای این 
انجمن مصوبــه خود در 
خصوص افزایش قیمت 
1۵ درصدی تایر از ابتدای شهریور ماه را ملغی کردند. 
هفته پیش تولیدکنندگان تایر در جلسه ای افزایش 
1۵ درصدی قیمت تولیداتشان را از ابتدای شهریور ماه 
مصوب کردند و بر این اساس مقرر شد نرخ های جدید 
از روز نخست ماه جاری اعمال شود اما پس از گذشت 
سه روز از موعد تعیین شده، سخنگوی انجمن تایر از 
تصمیم جدید تایرسازان برای لغو این مصوبه خبر داد. 
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با 
بیان اینکه در جلسه قبلی انجمن، افزایش 1۵ درصدی 
قیمت تایر و اعمال آن از ابتدای شهریورماه مصوب شده 
بود، اظهار داشت: فعال اجرای این مصوبه عقب افتاده 

و تولیدکنندگان این رشد قیمت را ملغی کرده اند.
    

عراق خروج بریتیش پترولیوم از یک 
میدان نفتی این کشور 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 عملیات های خود در این کشور را 
تایید کرد. این شــرکت نفت انگلیسی قصد دارد 
تمرکز خود را به ســرمایه گذاری های کم کربن 

تغییر دهد.

خبر اقتصادی

 شماره   872 /      پنجشنبه 4 شهریور   1400  /   17 محرم 1443  / 26  آگوست   2021

مریم شکرانی

 سرانجام محسن رضایی میرقائد به 
پاستور رسید! سال ها تالش بی نتیجه 
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 رئیس جمهور 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 ۷۰ ســالگی اســت و 
دانش آموخته 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 
می داننــد و به طور مشــخص او را به 
عنوان مخالف جــدی FATF تلقی 
می کننــد 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 می دهد 
که در دولت قبل، رئیس جمهور و وزرا 
 FATF جزء موافقان پیوستن ایران به
و خروج از لیست سیاه بودند اما حاال 
جمع مخالفان FATF در دولت هم 
جمع اســت و حضور محسن رضایی 
در کابینه ابراهیم رئیسی این جمع را 

کامل تر کرد.
در حــال حاضر گرچه رئیســی 
می گوید که از برداشــتن تحریم ها 
اســتقبال می کند و موضع شفافی 
درباره پیوســتن به FATF نگرفته 

است اما در بهمن ۹۷ در واکنش به 
اصرار دولت روحانی درباره ضرورت 
پیوســتن به پالرمو و CFT گفت: 
»برخی می گوینــد در این جنگ ها 
بایــد برای عــدم بهانه به دشــمن 
پیمان هــا و کنوانســیون های آنها 
را عملی کنیم؛ چه کســی تضمین 
می کند کــه دشــمن همچنان به 
دشــمنی ادامه ندهد؟ این چگونه 
اســت که آنها برای قانون داخلی ما 

بیانیه صادر می کنند؟«
حلقه مخالفان FATF و طرفداران 

اقتصاد ریاضتی در کابینه 
جز رئیسی حاال معاون اقتصادی 
او هم یکــی از منتقدان سرســخت 
FATF است. پســتی که در دولت 
قبل در اختیار محمد نهاوندیان بود و 
گفته می شد 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 
 FATF یکی از جدی ترین مخالفان
معاونت اقتصادی دولــت را برعهده 
گرفته اســت. البته رضایی هم مانند 
 FATF بســیاری دیگر، صریحــا با
مخالفت نمی کند فقط تاکید می کند 
که این گروه و دولت باید تضمین هایی 
را به ایران بدهد. او گفته بود: »دولت 
تاکنون تضمین نداده  کــه اگر لوایح 
مرتبط بــا FATF تصویب شــود، 
FATF عضویت 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 
گرفته اید که آنها را قانع کند که ایران 

عضو FATF شود؟«
از طــرف دیگــر ماه هاســت که 
لوایــح مرتبــط FATF در مجمع 
تســخیص مصلحت نظــام مانده و 
بررسی نمی شــود. این مجمع در دو 
ســال گذشــته بارها تعطیل شده و 
جلســات آن تشکیل نشــده است. 
اما انتظار می رفــت در فروردین ماه، 
بررســی این لوایح در مجمــع آغاز 
شــود. اما گویا دســتور جلســات 
مهم تری وجود داشــته و بررسی این 
لوایح و خروج ایران از لیســت سیاه 
 گروه ویژه اقــدام مالــی در اولویت 

نبوده است.
عالوه بر رئیس جمهور؛ احســان 
خاندوزی، وزیر پیشنهادی رئیسی 
بــرای وزارت اقتصاد هــم یکی از 
مخالفان FATF به شمار می آید. او 
پیش از این گفتــه بود »تا زمانی که 
تحریم ها هست بررســی و تصویب 
FATF دردی را دوا نمی کنــد. 
حتی به لحــاظ موضعــی و در این 
ایام خاص، تصویب ایــن دو الیحه 
باقیمانده و اجــرای کامل الزامات 

FATF تصمیــم قابــل دفاعــی 
نیست.«

بجز خاندوزی وزیر پیشــنهادی 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
هم مخالــف FATF اســت. حجت 
عبدالملکــی پیش از ایــن گفته بود 
»FATF ســودی برای ایران ندارد و 
موجب می شود ایران امکان دور زدن 
تحریم را از دســت بدهد و اطالعات 

محرمانه کشور فاش شود.«
حاال محسن رضایی هم به عنوان 
معــاون اقتصــادی رئیس جمهور به 
این جمع اضافه شــده اســت. کسی 
که مخالف FATF اســت و البته در 
زمان نامزدی برای ریاست جمهوری 
وعده هــای عجیبــی داده اســت. 
وعده هایی مثل قوی کــردن ارزش 
پول ایران هم تراز با دالر و یورو! یعنی 
قوی تریــن پول های جهــان. اینکه 
رضایی می خواهــد چگونه در غیاب 
ارتباط اقتصادی و مالی با جهان پول 
ایران را به قدرت دالر برســاند یکی از 

شگفت انگیزترین وعده های اوست.
او همچنین وعــده افزایش یارانه 
۴۵ هــزار تومانی هــر ایرانــی را به 
۴۵۰ هزار تومان داده بود و پرداخت 
حقوق ماهانه به زنان خانه دار از دیگر 
وعده های اوست که مشخص نیست 
در زمان تحریم و غیــاب درآمدهای 
نفتی می خواهد منابــع آن را از کجا 

تامین کند؟
البتــه ایــن جمــع را اگــر کنار 
میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه و محمد مخبــر، معاون اول 
رئیس جمهــوری بگذاریــد متوجه 
می شوید که رئیسی چه تیم عجیبی 
برای پیشــبرد اقتصاد کشور در یکی 
از دشــوارترین برهه هــای حیــات 
 جمهــوری اســالمی چیده اســت. 
وزیر اقتصاد پیشنهادی رئیسی نیز در 

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 می کند که 
سابقه وعده ها و سیاستهای عجیبی 
را در کارنامه داشته است و مجموعه 
این ها شــرایط نگران کننده ای برای 

آینده اقتصاد کشور ترسیم می کند.
به ویــژه اینکــه در حــال حاضر 
چشــم انداز 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 بحران های 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 صندوق های 
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.

جمع مخالفان FATF  در تیم اقتصادی رئیسی کامل شد؛

محسن رضایی باالخره به پاستور رسید
هر چه هست تیمی در حوزه 
اقتصاد فعالیت خود را آغاز 

می کند که سابقه وعده ها 
و سیاستهای عجیبی را 
در کارنامه داشته است 

و مجموعه این ها شرایط 
نگران کننده ای برای آینده 

اقتصاد کشور ترسیم 
می کند

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی ســازمان توسعه تجارت نشان می دهد 
که میزان واردات ایران از عراق در ســال جاری به شکل قابل توجهی افزایش 

یافته است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، در سال های اخیر، عراق همواره جزو اصلی ترین 

شرکای تجاری ایران بوده اما بخش قابل توجهی از این تجارت به صادرات ایران 
به همسایه غربی مربوط می شود.

عراق در سال های گذشــته پس از چین، همواره به عنوان دومین مقصد 
صادرات کاالهای ایرانی شناخته شده و حتی در دوره های 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 1۴۰۰ با ۴۳ درصد رشد از نظر ارزشی 
و ۶۹ درصد از نظر وزنی نسبت به مدت مشــابه در سال 1۳۹۹ به ۲ میلیارد و 
۸1۷ میلیون دالر معادل 1۰ میلیون و ۹۴1 هزار تن رسید. عراق در رتبه دوم 
کشورهای هدف صادرات ایران پس از چین با ۴ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دالر 
قرار داشته است. پس از عراق نیز کشورهای امارات با 1 میلیارد و ۶۲۷ میلیون 

دالر، ترکیه با ۹۲1 میلیون دالر و افغانستان با ۷۲۸ میلیون دالر در رتبه های 
سوم تا پنجم فهرست مذکور قرار گرفته اند.

در بازه زمانی یاد شده برق و گاز، میله های آهنی و فوالدی، هندوانه، اجزای 
توربین های بخار، گوجه فرنگی، کولرهای آبی، کلروروینیل، سیب درختی، 
لوازم خانه داری، پنیر، پسته، کلینکر سیمان، شــیرینی جات، لوازم سر میز 
آشپزخانه، سنگ آهن، گوجه فرنگی، پرتقال، بستنی ها و خربزه ۲۰ قلم اول 
صادراتی کشور به عراق را تشــکیل داده اند که به جز کولرهای آبی و پرتقال 
در سایر موارد افزایش صادرات نسبت به مدت مشــابه در سال 1۳۹۹ اتفاق 

افتاده است.
ایران طی مدت مذکور از کشــور عــراق 1۴۰میلیــون دالر کاال معادل 
۲۴۶هزارتن وارد کرده که نسبت به مدت مشــابه سال 1۳۹۹ از نظر ارزشی 

حدود ۵۴۰ درصد و از نظر وزنی 11۸۰ درصد رشد داشته است.

رشد ۵۴۰ درصدی واردات ایران از عراق

خبر

یک کارشناس انرژی گفت: اگر مشکل تحریم های ما 
حل نشود، حتی به افغانستان هم امکان صادرات نداریم، 
مثال اکنون صادرات گاز به عراق هر سه ماه یک بار تمدید 

می شود یعنی اجازه صادرات به این کشور را هم نداریم.
مرتضی بهروزی فر در گفت وگو 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 مهم تر برقــراری و تضمین امنیت 
در افغانستان با وجود طالبان است، ســوال این است آیا 
۲۵ ســال قبل که طالبان در این کشور حاکم بود، امنیت 
برقرار شد؟ در نظر داشته باشیم پروژه های انتقال انرژی 
بخصوص گاز از مسیر خط لوله طوالنی مدت و حداقل ۳۰ 
ساله است، فقط ۵ سال زمان برای احداث خط نیاز است. 
بهره برداری نیز ۲۵ ســال طول می کشد، حال چه کسی 
می تواند تضمین کند کشوری که تحت لوای طالبان است 
تا ۳۰ سال 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 سرمایه گذار در پروژه ای 
ســرمایه گذاری 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 چشم انداز مثبتی دیده نمی شود.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: این موضوع را نیز 
در نظر داشته باشیم که بازار افغانستان و پاکستان بسیار 
کوچکند اینکه فکر کنیم می توانیم 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 ال ان جی به چین می رود

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 
مهم تر اینکه بخش عمده جمعیت و صنایع این کشور در 
نیمه شرقی قرار دارد و غرب این کشــور که به ما نزدیک 
است مناطق تقریبا توسعه نیافته 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 پرهزینه ای است. 
 با آسیای جنوب شرقی و اروپا 
بازیگر بزرگ گازی می شویم

بهروزی فر 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 بیابان هایی که تحت اختیار دولت مرکزی هم 
قرار نداشــته و امنیت آن تضمین نمی شود، 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 جنوب شرقی و اروپا و از طریق ال ان جی فکر کنیم.

وی یادآور شــد: مهم تر اینکه اگر مشکل تحریم های 
ما حل نشــود، حتی به افغانســتان هم امکان صادرات 
نداریم، مثال اکنون صادرات گاز به عراق هر ســه ماه یک 
 بار تمدید می شــود یعنی اجازه صادرات به این کشــور 

را هم نداریم.

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 می رود، اما احــداث این خط لوله هم 
نیازمند امنیت و ثبات در افغانستان است، بنابراین احداث 
هر خط لوله ای در این کشور شــدنی نیست و فقط روی 

کاغذ و در جلسات می توان 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 lock اســت، روســیه نیز بدنبال واردات 
رایگان گاز و در اختیار داشتن خط لوله است، کشورهای 
حاشــیه خزر نیز تاکنون با این پــروژه موافقت نکرده اند 
 ضمن اینکه این کشور مسیر صادرات از طریق ال ان جی 

را هم ندارد.  

یک کارشناس انرژی:

مشکل تحریم حل نشود برای صادرات به افغانستان هم مشکل داریم


