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دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
مطرح کرد؛

 جزئیات کانال مالی 
عراق برای ایران

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با 
تشریح جزئیات کانال مالی عراق برای تجارت با ایران 
گفت که بغداد پول صادرات برق و گاز کشورمان را 
به حساب بانک مرکزی در TBI بانک عراق واریز 

می کند.
سیدحمید حسینی در گفت و گو با خبرنگار ایِبنا 
درباره جزئیات مکانیزم مالی عراق برای تجارت با 
ایران، افزود: بانک مرکزی ایران با توافقی که با دولت 
و بانک مرکزی عراق انجام داده اســت، حسابی را 
نزد TBI بانک عــراق که در حقیقت بانک تجاری 
این کشور است، افتتاح کرده است و قرار است پول 

صادرات برق و گاز ایران به این حساب واریز شود.
وی توضیح داد که بانک مرکزی ایران می تواند از 
محل فروش برق و گاز صادراتی به عراق که برای سال 
۱۳۹۸ حدود ۵ میلیارد دالر برآورد می شود، برای 

خرید کاالهای مورد نیاز کشور اقدام کند.
دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق 
در پاسخ به این ســوال که آیا امکان خرید کاالهای 
تحریمی نیز با اســتفاده از این روش وجود دارد یا 
خیر، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر تنها می تواند 
برای خرید کاالهایی که در فهرست تحریم نیستند، 
از محل حســابی که نزد بانک تجاری عراق دارد، 
اعتبارات اسنادی )ال سی( باز کرده و خرید خود را 
انجام دهد. حسینی با بیان اینکه گفته می شود که 
سیتی مورگان بانک آمریکا از جمله سهامداران بانک 
تجاری عراق است، اظهار داشت: با این حال این بانک 
 asset( آمریکایی بیشــتر بر مدیریت دارایی های
management( بانک تجاری عراق نظارت دارد 
و به طور عملی نمی توانیم کاالهایی که در فهرست 

تحریمی هستند را از آن خریداری کنیم.
    

در گفت وگو با ایلنا عنوان شد:
مردم به حرف مسئوالن 
خودرویی اعتماد ندارد

عضــو اتحادیــه فروشــندگان اتومبیــل و 
نمایشگاه داران در خصوص صحبت های قائم مقام 
سایپا مبنی بر ورود 40 هزار خودروی در انبار مانده 
به بازار گفت: ما هم این صحبت ها را شــنیدیُم اما 
نکته این است که بازار چیزی را حس نکرد و تا مردم 

چیزی را احساس نکنند خودرو ارزان نخواهد شد.
حسین عبدالهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در خصــوص وضعیت بازار خــودرو گفت: با 
وجود آنکه هر سال در فصل تابســتان شاهد اوج 
بازار خرید و فروش خودرو بودیم اما اکنون بازار در 
رکود مطلق است که مهمترین علت آن عدم ثبات 
سیاست گذاری ها و قیمت گذاری در بخش خودرو 
اســت. وی در خصوص صحبت های وزیر صمت 
مبنی بر افزایش تولید خــودرو و تامین بازار گفت: 
این صحبت ها دیگر اثری بر بازار نمی گذارد زیرا در 
گذشته هم وعده هایی داده شده اما به آن عمل نشده 
است. سال گذشــته نیز آقایان به مردم می گفتند 
خودرو نخرند و به زودی قیمت ها کاهش پیدا خواهد 
کرد اما اکنون مشخص شد که هر کس نخریده ضرر 
کرده و به قول معروف از بازار عقب مانده  است. مردم 
دیگر اعتماد ندارند و تا یک وعده عملی نشود، بازار 
هیچ واکنشی نشان نخواهد داد. کاهش یک یا دو 
میلیون تومانی برخی خودروها در روزهای اخیر نیز 

به سبب رکود بازار است.
عبداللهی درخصــوص صحبت های قائم مقام 
سایپا مبنی بر ورود 40 هزار خودروی در انبار مانده به 
بازار گفت: ما هم این صحبت ها را شنیدیم اما نکته این 
است که بازار چیزی را حس نکرد و تا مردم چیزی را 

حس نکنند خودرو ارزان نمی شود. 
وی افزود: به نظر من وضعیت رکــود ادامه دار 
خواهد بود. مشکل این اســت که برخی آقایان از 
نماینده مجلس تــا وزیر و معاونانــش هر روز یک 
صحبتی می کنند و بازار متشــنج می شود که اگر  
آقایان ایــن کار انجام ندهند، حداقــل بازار ثبات 

خواهد داشت. 

خبر اقتصادی
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صبح پنجشنبه یک نفتکش حامل ۲ 
میلیون بشکه نفت ایران توسط نیروی 
دریایی بریتانیا در منطقه جبل الطارق 

توقیف شد.
جزئیات مربوط به توقیف نفت کش 
»گریس ۱« در منطقــه جبل الطارق 
نشــان می دهد این نفت کش متعلق 
 russian به یک شرکت روسی به نام
titan shipping line  است که نفت 

ایران را حمل می کرده است. 
گریس ۱ روز پنج شنبه )سیزدهم 
تیرماه( از آب های ســرزمینی کشور 
جیبارتار که تحت نظر دولت انگلستان 
اســت، عبور می کرده است. نیروهای 
انگلیس با بازرسی این کشتی و مالحظه 
بارنامه و مدارک آن، کشتی را توقیف 
کردنــد که بــه گفته کارشناســان و 
متخصصین این اقدام آن ها، یک اقدام 
سیاسی است و شامل قوانین بین المللی 

دریانوردی نمی شود.
اصــوالً بازرســی از نفت کش ها و 
کشتی های تجاری در محدوده آب های 
سرزمینی یک کشور یک موضوع عادی 
است و صاحب آن آب ها زمانی می تواند 
کشتی را توقیف کند که کشتی دارای 
مشکالت زیست محیطی، گواهینامه 
و... باشــد که توقیف اخیر شامل این 
موارد نمی شود و مشــخص است که 
دلیل توقیف آن یک موضوع سیاســی 
اســت. این نفت کش، نفت ایــران را 
به سوی سوریه می برده و نیروی دریایی 
انگلستان با این اســتدالل که سوریه 
مشــمول تحریم های اتحادیــه اروپا 
است، دست به توقیف این نفت کش در 

جبل الطارق زده است.
جبل الطارق خودمختار است

دولت جبل الطارق مدعی شده است 
که توقیف نفتکش تصمیم مستقل این 
دولت بوده اســت و »هیچ درخواست 

سیاسی« برای آن در کار نبوده است.
اما نکتــه مهــم دربــاره توقیف 
نفت کش این اســت که جبل الطارق 
که بــه اســپانیایی بــه آن جیبراتار 
می گوینــد یک کشــور خودمختار و 
مورد منازعه انگلستان و اسپانیا است. 
جبل الطــارق بین اســپانیا و مراکش 
قرار دارد و یــک آبراه حیاتی اســت. 
دریانوردان می دانند که مدیترانه سه راه 
خروجی دارد. قسمت شمالی این دریا 
در جنوب اروپا و کشــورهای اسپانیا و 
ایتالیا قرار دارد و قسمت جنوبی آن در 
شــمال آفریقا. یک راه خروج از دریای 
مدیترانــه، از تنگه بســفر و داردانل از 
کشــور ترکیه می گذرد؛ یــک راه آن 
از مصر و کانال ســوئز و یــک راه آن از 
جبل الطارق که به اقیانوس آتالنتیک 
شمالی می رسد. انگلیس با در اختیار 
گرفتن جبل الطارق درواقع حاکمیت 
این آبراه را از آن خود کرده است و این 
دماغه استراتژیک را در اختیار دارد. به 
همین دلیل است که نفت کش روسی 
را بازرســی کرده و با کشف نفت ایران 
به مقصد ســوریه، آن را توقیف کرده 
است. دولت محلی جبل الطارق صبح 
پنجشــنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 
تفنگداران نیروی دریایی ســلطنتی 
بریتانیا یک نفتکش را که حامل نفت 
خام به مقصد سوریه بود در سواحل این 

سرزمین توقیف کرده اند.
در این بیانیه آمده است که »شواهد 
کافی در دســت بود که نشان می داد 
مقصد نفتکش گریس-۱ د پاالیشگاه 

بانیاس در سوریه بوده است«.
ایــن دولت محلی مدعی شــد که 
این نفت کش حامل نفــت خام ایران 
بوده و حرکت آن به ســمت پاالیشگاه 
بانیاس نقض تحریم های اتحادیه اروپا 

محسوب می شود.

 احضار سفیر بریتانیا در پی 
توقیف نفتکش ایرانی

این اقدام خصمانه انگلیس از سوی 
جمهوری اسالمی ایران، خالف قوانین 
بین المللی دریانوردی ارزیابی شــد و 
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران اعالم کرد: در پی توقیف 
غیرقانونی یک نفت کش ایرانی در تنگه 
جبل الطارق توســط نیــروی دریایی 
انگلستان، سفیر این کشور در تهران به 

وزارت امور خارجه احضار شد.
بــه گفتــه وی مراتــب اعتراض 
شــدید ایران به ســفیر بریتانیا اعالم 
شده است. عباس موســوی گفت: ما 
به ســفیر انگلیس اعــالم کردیم این 
اقدام بدعتی عجیب اســت به خاطر 
اینکه تحریم هایی کــه اعالم کرده اند، 
بر مبنای شــورای امنیت نیســت و 
 جمهوری اســالمی ایران ایــن اقدام 

را نمی پذیرد.
با توجــه به موضع رســمی وزارت 
امور خارجــه ایران بــرای آزادی این 
نفت کش، به نظر می رسد چارتر کننده 
این کشتی، ایران بوده است که براساس 
گفته کارشناسان برای آزادسازی آن، 
باید از انگلستان شــکایتی در مجامع 
بین المللی و ســازمان ملل توســط 
کشــورهای ایران، روســیه و سوریه 

مطرح شود.

تحلیل گاردین از احضار سفیر 
بریتانیا به وزارت خارجه ایران

گاردین در گزارشــی بــه تحلیل 
احضار سفیر بریتانیا به وزارت خارجه 
ایران و توقیف کشــتی ایران توســط 

انگلیس پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، پس 
از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران 
در»جبل الطارق« توسط نیروهای ویژه 
ارتش انگلیس،  »رابر مک ایر« ســفیر 
انگلیس در تهران از این اقدام دفاع کرده 
اســت. همین اتفاق باعث شده است 
که سفیر انگلســتان در ایران به وزارت 
خارجه ایران احضار شود. در این دیدار 
مک ایر تاکید کرده است این اقدام در 
اجرای تحریم ها علیه بشــار اسد بوده 
است و از این اتفاق استقبال کرده است. 
این در حالی است که بر اساس اخبار این 
توقیف به درخواست واشنگتن صورت 
گرفته است.  وزارت خارجه انگلیس در 

چند روز گذشــته با یک مشکل روبرو 
شده بود چرا که انگلستان می دانست با 
این اقدام خود به شدت ایران را عصبانی 
خواهد کــرد.  این در حالی اســت که 
انگلســتان تأکید دارد که با صادرات 
نفت ایران هیچ مخالفتی ندارد، اما این 
عدم مخالفت تا زمانی اســت که ایران 

تحریم های اروپا را نقض نکند.  
ایران، سفیر انگلستان را احضار کرده 
است این موضوع به این معنی است که 
ایران معتقد اســت انگلستان به دنبال 
کمک به ایران نیست و در کنار آمریکا به 
اقدام علیه ایران می پردازد. این مساله 

ایران را نگران و عصبانی کرده است.
 ذوق زدگی جان بولتون از 

توقیف نفتکش ایران 
جان بولتون از توقیــف نفت ایران 

توسط انگلیس استقبال کرد. 
مشاور امنیت ملی آمریکا در واکنش 
به توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس 
در توئیتر نوشت: »خبر عالی: انگلیس 
نفتکش بزرگ گریــس ۱ که در حال 
نقض تحریم های اتحادیه اروپا و حمل 
نفت ایران به سوریه بوده را متوقف کرده 
است.« وی در ادامه نوشت: »این تجارت 
غیرقانونی است و آمریکا و متحدانش به 
ایران و سوریه اجازه نخواهند داد از این 

تجارت غیرقانونی سود ببرند.«
اعتراض اسپانیا به بریتانیا 

توقیف غیرقانونــی نفتکش ایرانی 
از سوی نیروی دریایی بریتانیا در تنگه 
جبل الطــارق، جدا از اعتــراض ایران، 
یک مناقشــه دیپلماتیک دیگر را هم 
رقم زده اســت. این عملیات که ظاهراً 
به درخواست آمریکا از سوی بریتانیا به 
بهانه تحریم های اعمالی علیه ســوریه 
به عنوان مقصد محموله نفتی صورت 
گرفته، بر خالف پیش بینی های قبلی، 
نه در بندر جبل الطــارق که در آب های 
سرزمینی اســپانیا صورت گرفته شده 
است. اسپانیا در نظر دارد به خاطر انجام 
این عملیات در آب های سرزمینی خود، 
اعتراض رســمی خود را به لندن ارایه 
دهد. شایان ذکر است اسپانیا بر اساس 
»معاهده اوترخت« )قرن ۱۸ میالدی( 
تنها مالکیت منطقه جبل الطارق و بندر 
این منطقه را به بریتانیا واگذار کرده بود 
و هیچگاه از حاکمیت خود بر آب های 
اطراف جبل الطارق انصراف نداده است.

 توقیف نفتکش ایرانی، 
به دستور آمریکا بوده است

همچنین شبکه تلویزیونی فرانس 
۲4 روز پنجشــنبه به نقل از یک منبع 
اسپانیایی اعالم کرد، توقیف نفتکشی 
که از ایران حرکت کرده بــود، در پی 
درخواست آمریکا از انگلیس در جبل 

الطارق صورت گرفته است.
جوسب بورل سرپرست وزارت امور 
خارجه اسپانیا در این باره گفت: توقیف 
نفتکشی که از ایران حرکت کرده بود 
پس از ارائه درخواست آمریکا از انگلیس 
صورت گرفته اســت. وی که به عنوان 

جانشــین فدریکا موگرینی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی 
شده است، خاطرنشان کرد: مادرید در 
حال بررسی توقیف این کشتی و تاثیر 

آن بر تمامیت ارضی اسپانیا است.
به نظر می رســد کــه توقیف این 
کشــتی در آب های اســپانیا صورت 
گرفته است. اسپانیا حاکمیت انگلیس 
بر آب های اطراف جبــل الطارق را به 

رسمیت نمی شناسد. 
در همین حال ســخنگوی نخست 
وزیر انگلیس با استقبال از توقیف این 
نفتکش گفت: ما از اقدام قاطع در زمینه 
اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
دولت ســوریه اســتقبال می کنیم و 
مقامات جبل الطــارق را که در توقیف 
موفقیــت آمیز عملیات صبــح امروز 

دست داشتند، تحسین می کنیم.
 واکنش مقامات ایرانی 

به توقیف نفت کش
محسن رضایی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نسبت به توقف نفتکش 
ایرانی در جبل الطارق واکنش نشــان 

داد .
متن این توئیت به شرح زیر است:

»انقالب اســالمی در طول تاریخ 
چهل ســاله خود، در هیچ معرکه ای 
آغازگر تنــش نبوده، اما در پاســخ به 
زورگویان و گردنکشان، تعلل نکرده و 
تردید به دل راه نداده اســت. انگلیس 
اگر نفتکش ایرانی را رفع توقیف نکند، 
وظیفه دستگاه های مســئول، اقدام 
متقابل و توقیف یک نفتکش انگلیسی 

است.«
مصطفــی کواکبیان نیــز توقف 
نفتکش ایرانی در جبل الطارق را  نوعی 

راهزنی دریایی توصیف کرد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران 
و انگلیس در مجلس شورای اسالمی در 
توئیتی اقدام لندن در توقیف نفتکش 

ایرانی را محکوم کرد.
کواکبیان در حســاب شــخصی 
توئیتر خود نوشــت: »به عنوان رئیس 
گروه دوستی پارلمانی ایران  و انگلیس 
می گویم؛ اقدام انگلســتان در توقف 
نفتکش ایرانی در جبــل الطارق اوال؛ 
نوعی راهزنی دریایی ثانیا؛ خصومت غیر 
قانونی باایران ثالثا؛ بی حیثیتی مجدد 
انگلیس در فرمانبری از آمریکا و رابعا؛ 
پوچی ادعای اروپایی ها بــرای تداوم 

برجام را به اثبات رساند.«

توقیف نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا، نقض قوانین بین المللی دریانوردی اعالم شد

راهزنی دریایی با فرمانبری از آمریکا

دولت محلی جبل الطارق 
مدعی شد که این نفت کش 

حامل نفت خام ایران 
بوده و حرکت آن به سمت 

پاالیشگاه بانیاس نقض 
تحریم های اتحادیه اروپا 

محسوب می شود

شبکه تلویزیونی فرانس 
24 روز پنجشنبه به نقل از 
یک منبع اسپانیایی اعالم 
کرد، توقیف نفتکشی که 
از ایران حرکت کرده بود، 
در پی درخواست آمریکا 

از انگلیس در جبل الطارق 
صورت گرفته است

خبر

عضو اتاق بازرگانی مشهد گفت: برای برون رفت از وضعیت 
فعلی به یک قوه عاقله مستقل از سه قوه دیگر نیاز داریم که برای 

اقتصاد تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مراسم چهاردهمین 
سالگرد میرمصطفی عالی نسب که در موسسه دین و اقتصاد 
برگزار شــد محمد بحرینیان عضو اتاق بازرگانی مشــهد در 
خصوص ویژگی های اخالقی و اجتماعی مشــاور عالی دولت 
مهندس میرحسین موسوی گفت: من امروز می خواهم از منظر 

اقتصادی و صنعتگر بودن ایشان نکاتی را بیان کنم.
وی ســپس با تقســیم دوران طالیی اقتصاد ایران به سه 
دوره گفت: اگر بخواهیم بهترین سال های اقتصاد ایران را نام 
ببریم محدود به سه دوره می شود اول سه سال حکومت دکتر 
مصدق، دوم دوران صدارت مرحوم عالیخانی و ســوم هشت 
سال مسئولیت مرحوم عالی نســب در دوران جنگ. امروز که 
کمر اقتصاد کشور خم شده- ولی به باور من هیچ وقت نخواهد 

شکست- به دلیل اقداماتی اســت که در این سه دوره صورت 
گرفته و باعث شده حتی امروز هم فضا برای پرش و جهش برای 
مردم مهیا باشد. من به عنوان یک صعنگتر می گویم با جوانانی 
که در داخل و خارج از کشور داریم، می توانیم از وضعیت فعلی 
خارج شویم. بحرینیان با اشــاره به نهج البالغه گفت: حضرت 
امیر المومنین در حکمت ۱۱4 می فرماید از دست دادن فرصت 
به دست آوردن غصه است اتفاقی که اکنون در کشور ما رخ داده 
است و ما هنوز فرصت برای جبران داریم. ولی نیازمند یک وفاق 
جمعی و اقتصادی هســتیم. این خصیصه در ایرانی ها وجود 
دارد به طوری که آیزنهاور بعد از سرنگونی مصدق هنگامی که 
می خواست رئیس جمهور شود با صراحت بیان کرد که ایران 
قلب جهان است و نباید سر بلند کند. وی ادامه داد: مشکالت 
امروز ما در ناکارآمدی و عدم اهلیت تصمیم گیران اســت که 
باعث شده در تله خودساخته گرفتار شــویم به ویژه در حوزه 
اقتصاد که ۹0 درصد مشکالت امروز کشور در این حوزه است. 

متاسفانه از زمان قرارداد ترکمانچای مفت خوارگی در این کشور 
رایج شــد. عضو اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به تشکیل دولت 
مدرن در ایران گفت: از زمان مشروطه ما به سمت مدرنیته در 
بحث حکومت داری حرکت کردیم اما در واقع ما دولت مدرن 
را کپی کردیم و آن را تشکیل ندادیم، همین امر باعث شد که 

جامعه به سمت مصرف گرایی برود.
وی با اشاره به ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران گفت: 
تشکیل دولت مدرن از ســال ۱۲7۹ تا ۱۲۸۲ رخ داد و اولین 
درآمد نفتی ما در سال ۱۲۸۲ ثبت شده است این در حالی است 
که از سال ۱۲7۹ تا ســال ۱۳00 ما به طور مرتب کسری تراز 
تجاری داشتیم یعنی نتوانستیم در هیچ سالی بدهکار نباشیم 
این اعداد و آمار این را به ما می رساند که از طریق مصرف گرایی 
با دنیای مدرنیته آشنا شــدیم. وی ادامه داد: در سال هایی که 
کشور دچار قحطی بود ما ماکارونی و ورمیشل وارد می کردیم. 
گرفتاری امروز ما به سبب این اســت که به این آمارها توجه 

نکردیم متاسفانه در کشور ما هنوز ثبت تجارب و شکست ها 
باب نشده است و برای همین است که یک اشتباه را ۱0 بار تکرار 
می کنیم که نمونه بارز آن سیاست های ارزی است. بحرینیان 
با بررسی شاخص تورم در این سه دوره گفت: تحریم های زمان 
مصدق به مراتب شدیدتر از تحریم های االن بود اما تورم به طور 
میانگین در این دولت ۸.۲ درصد بود در دوران عالیخانی ۱.۸ 
درصد و در دوران عالی نســب یا همان سال های جنگ ۱۸.۹ 
درصد این در حالی است که در دولت سازندگی که بالفاصله 
بعد از زمان عالی نسب است تورم به طور میانگین ۲۵.۳ درصد 

سالیانه بوده است.

عضو اتاق بازرگانی مشهد:

به یک قوه عاقله مستقل از سه قوه دیگر نیاز داریم


