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هیچ دستوری برای ترخیص کاالهای 
بوش به گمرک صادر نشده  است

روابــط عمومی 
وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی-  در پــی 
ابهــام برخی رســانه ها 
در خصــوص ممنوعیت 
ترخیص کاالهای شرکت بوش سرویس )کاسپین 
کاال دریا( از گمرک ایران، وزارت اقتصاد اعالم کرد: 
تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه 
مبنی بر ترخیص کاالهای اشاره شده صادر و ابالغ 
نشده و هیچ کاالیی از محموله های مذکور از گمرک 

ترخیص نشده است.
    

وزیر راه و شهرسازی:
برای ساخت یک میلیون مسکن از 

منابع دولتی استفاده نمی شود
ایلنا- وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برخی 
می گویند ســاخت یک میلیون مســکن در سال 
باعث ایجاد تورم می شــود این طور نیست چرا که 
از منابع دولتی برای ساخت آن استفاده نمی شود 
و منابع دیگری برای آن پیش بینی کرده ایم.  رستم 
قاسمی گفت: بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد 
است اگر ما بتوانیم در بازار مسکن رونق ایجاد کنیم 
طبیعتاً در اقتصاد کشور رونق ایجاد می شود.  وزیر راه 
و شهرسازی تصریح کرد: قیمت و سرعت دو مورد از 
ضروریات بخش مسکن است و سعی می کنیم به 

سرعت به آن دست پیدا کنیم.
    

صادرات شیرخشک آزاد شد
خبرآنالین- وزارت 
جهاد کشاورزی، در نامه 
ای به گمرک و ســازمان 
توســعه تجارت ایران، 
آزادســازی صــادرات 
شیرخشــک را ابالغ کرد.  امید گیالن پور، معاون 
توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و رئیــس کل گمــرک جمهوری اســالمی ایران 

آزادسازی صادرات شیرخشک را ابالغ کرد. 
    

وزیر صمت: برنامه ای برای واردات 
خودرو نداریم

صدا و سیما - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
دولت در حال حاضر برنامه ای برای واردات خودرو 
ندارد. سیدرضا فاطمی امین با بیان این مطلب، افزود: 
وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو 
برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص 
کرده است. وی با اعالم اینکه هر دو برنامه به صورت 
همزمان از مهر ماه امسال آغاز می شود، گفت: برنامه 
کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا 
پایان سال ترسیم شــده است. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و 
کیفیت و اجرای تعهدات خودروســازان را از جمله 
اهداف وزرات صمت برشــمرد و گفت: رسیدن به 
تولید ساالنه ســه میلیون خودرو برای افق ۴ ساله 

خودروسازی کشور ترسیم شده است.
    

بهای مرغ به زودی به تعادل می رسد
ایرنــا- مدیــرکل 
دفتر امــور طیور معاونت 
تولیــدات دامــی وزارت 
جهاد کشــاورزی با بیان 
اینکه قیمت جوجه یک 
روزه روند کاهشی داشته و به زودی قیمت گوشت 
مرغ به تعادل خواهد رسید، گفت: پیش بینی می کنیم 
با توجه به واردات و افزایش تولید، در مهرماه قیمت 
گوشت مرغ روند کاهشی داشــته باشد. غالمرضا 
ملک نیــا افزود: در تیــر و مردادماه امســال حدود 
۲۳۴میلیون قطعه جوجه ریزی اتفاق افتاده که ۱۱۷ 
میلیون قطعه در تیرماه و ۱۱۷ میلیون قطعه در مرداده 
ماه بوده است. وی افزود: در شهریورماه هم پیش بینی 
می شود حدود ۱۱۷ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام 
شود که با این میزان جوجه ریزی تولید گوشت مرغ به 

۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن در ماه خواهد رسید.
    

نرخ سیمان باید به 
زیر۳۰هزارتومان برسد

مهر- رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: علت 
باال بودن قیمت سیمان در بازار، ورود دالالن است که 
منجر به کاذب شدن نرخ ها شده و این قیمت باید به 
کیسه ای کمتر از ۳۰هزار تومان برسد. محمدرضا 
رضایی کوچی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی 
از علل افزایش قیمت مسکن، عدم تعادل بین عرضه 
و تقاضا است، گفت: باید ســالی یک میلیون واحد 
مسکونی می ساختیم که متأسفانه ۳۰۰ هزار واحد 

ساخته شده و افزایش قیمت مسکن را در پی داشت.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 رئیس اتاق بارگانی ایران و عراق 
می گویــد: معادالت عــراق در همه 
حوزه ها از جمله انرژی در حال تغییر 
اســت و بی تردید باید خود را مهیای 
مواجهه با شرایط تازه و سهم گیری از 

بازار این کشور کنیم. 
وی به »توسعه ایرانی« گفت: عراق 
به دنبال ان است تا منابع تولید انرژی 
برق و گاز خود را افزایش دهد و این امر 
در آینده می تواند این کشور را از انرژی 

ایران بی نیاز کند.
در روزهــای گذشــته خبر عقد 
قــرارداد ۲۷ میلیــارد دالری میان 
شرکت توتال با عراق در زمینه انرژی 
منتشــر شــد. قرارداد عراق با توتال 
شامل ۳ پروژه نفتی و یک پروژه تولید 
نیرو از انرژی خورشیدی است که بین 
توتال انرژی  و وزارت برق عراق امضا 
شده است. قرار اســت در قالب این 
ســرمایه گذاری تولید نفت از میدان 
رتاوی عراق از 85 هزار بشکه به ۲۱۰ 

هزار بشکه در روز افزایش یابد.
از ســوی دیگر پنجم شهریورماه 
جاری، عرب نیوز گــزارش داد عراق 
قراردادی بــا یکی از شــرکت های 
دولتی برق چین برای ســاخت یک 
نیروگاه برق خورشــیدی با ظرفیت 
 ۲۰۰۰ مــگاوات امضا کرده اســت.

به ایــن ترتیب وزارت نیــروی عراق 

قرارداد ساخت نخستین نیروگاه برق 
خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاواتی 
را با شرکت پاور چاینا امضا کرده و به 
گفته مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق، این اولین پروژه در نوع خود در 
این کشور است که یک انرژی پاک و 

تجدیدپذیر عرضه می کند.
همچنین احسان اسماعیل، وزیر 
نفت عراق اعالم کرده که کشــورش 
تــا ســال ۲۰۲5 پروژه هــای برق 
خورشیدی برای تولید ۱۰ تا ۱۲ هزار 
مگاوات را راه اندازی می کند که این 
میزان برق ۲5 درصد از کل نیاز عراق 

به انرژی برق را تامین خواهد کرد. 
این در حالی  اســت کــه عراق به 
عنوان دومیــن تولیدکننده بزرگ 
نفت در اوپک؛ بخشی از برق مورد نیاز 
کشور خود را از ایران وارد می کند، اما 
به واســطه تحریم های آمریکا حاضر 
به پرداخــت پول به ایران نیســت و 
بخشــی از منابع ایران در این کشور 

بلوکه شده است. 
از ســوی دیگر تالش عراق برای 
افزایش تولید گاز؛ این کشور را از گاز 

ایران نیز بی نیاز خواهد کرد. 
همان طور که ذکر شــد با رسمی 
شــدن قراردادهــای جدیــد میان 
شــرکت های فرانســوی و چینی با 
عراق، بستر مناسب برای حضور ایران 
در این مقصد مهــم منطقه ای از بین 
خواهد رفت و در سایه ادامه تحریم ها 

و بــه نتیجــه نرســیدن مذاکرات و 
نپیوستن به FATF شــرایط برای 
تجــارت فرامــرزی و تجــار ایرانی 

سخت تر از همیشه خواهد شد. 
موقعیت خاص بازار عراق در 15 

سال آینده 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق 
در ایــن زمینه به روزنامه »توســعه 
ایرانی« گفــت: بازار عــراق یکی از 
بزرگتریــن  بازارهای منطقه اســت 
و تا۱5 ســال آینــده در حوزه های 
مختلــف بــه ویــژه امورزیربنایی 
و ســرمایه گذاری، خدمــات فنی و 
مهندسی به پیشــرفت هایی دست 
می یابد و به تدریج و با افزایش امنیت 
در عراق و همچنیــن وضعیت روابط 
بین الملل این کشور و مسائل داخلی 
آن ســامان می یابــد؛ به طورحتــم 
واحدها، شــرکت ها و کشــورهای 
مختلف نسبت به این بازار گسترده، 
بی تفاوت نخواهند بود و در این کشور 

حضور خواهند یافت. 
یحیی آل اســحاق افزود: یکی از 
موضوعاتی که در بــازار عراق مطرح 
است، مســاله انرژی است زیرا سابقه 
عراق در زمینه تامین انرژی با توجه 
به شــرایط فعلی آن به گونه ای است 
که حتمــا باید اقدامات اساســی در 
این حوزه انجام شــود. حضور ما در 
این کشور به دلیل سابقه، همسایگی 
و مســائل اقتصادی و حســن روابط 

سبب شــده تا عراق با هزینه کمتر و 
تامین زودتر انرژی مــورد نیاز خود 
را از ایران وارد کند و ایران با توجه به 
قراردادهای خود به خوبی به تعهدات 
خود عمل می کند اما نباید فراموش 
کرد کــه قطعا عــراق در آینده برای 
تامین انرژی مورد نیاز خود به دنبال 
تامین پایدار و تولیــد داخلی انرژی 

خواهد رفت. 
وی تصریح کــرد: بنابراین دور از 
انتظار نیســت که عراق برای تامین 
انرژی مــورد نیاز خود به اســتفاده 
از نیروگاه هــا و انرژی هــای جدید 

خورشیدی روی آورد. 
حضور سایر کشورها در بازار 

رقابتی عراق 
وی بیان کرد: عراق نه تنها از چین 
یا توتال بلکه در سایر کشورها نیز به 
دنبال یافتن منابع جدید برای تامین 
نیازهاست و باید توجه داشت این بازار 
در اصل تبدیل به بازار رقابتی شده و 
ما هم باید بدانیم نمی توانیم به سطح 
فعالیت موجود خود در این کشــور، 
دلخوش باشــیم و حتما باید بتوانیم 
به رقابت با رقبای بــزرگ بپردازیم، 
زیرا حضور در این بازار عظیم انرژی 
برای کشور ما نیز ضروری  است و باید 
آن را حفظ کنیم بــه همین منظور 
باید به مقدمات سرمایه گذاری های 

مشترک در عراق بیندیشیم. 
آل اسحاق تاکید کرد: تصور اینکه 
ما همیشــه صادرکننده باشیم و آنها 
فقــط واردکننده، تصور نادرســتی 

است.
نبود توازن میان میزان صادرات 

و واردات ایران و عراق 
وی توضیح داد: ســال گذشــته 
حــدود 8 میلیــارد دالر بــه عراق 
صــادرات داشــتیم و حــدود ۱۳۴ 
میلیون دالر نیز از این کشور واردات 
داشــته ایم؛ این میزان صــادرات و 
واردات دارای توازن نبــوده و پایدار 
نخواهــد بــود و به حتم مســئوالن 
دولت عراق به فکر تناســب و توازن 
 میان صــادرات و واردات بــا ایران 

خواهند افتاد. 
یــن  برا وی بیــان کــرد: بنا
و  لــت  و د  ، ن گا کننــد ر د صا
برنامه ریزی های تجــاری ایران باید 
در مورد مســائل آتی عراق در همه 

زمینه ها و حوزه ها به فکر کار مشترک 
بوده و توازن را برقرار کنند. 

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و عراق، یکی از بخش هــای مهم در 
تجارت با عراق مساله انرژی محسوب 
می شود که رویکرد عراقی  ها این است 
که تولید مشــترک در عــراق و یا در 

جای دیگری دنبال شود. 
لزوم توجه به انجام پروژه های 
مشترک میان ایران و عراق 

آل اســحاق تاکید کــرد: اگر به 
دنبال حفظ آینــده  و آتیه این بازار و 
سایر بازارها هســتیم باید به سمت 
کار مشترک با فعاالن اقتصادی عراق 
و همچنین دولت این کشور حرکت 
کنیم. در این صورت هر چه بیشــتر 
کار مشــترک انجام دهیم می توانیم 
به پایــداری روابط تجــاری با عراق 
امیدوار باشیم. زیرا در فضای رقابتی 
طرف مقابل حق دارد بهترین گزینه 

را انتخاب کند. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق 
درباره وضعیت فعلی پول های بلوکه 
شــده ایران در عراق گفت: پول های 
بلوکه شــده ایران مربــوط به بخش 
خصوصی و حاصــل از صادرات کاال 
تقریبا دریافت شــده است. در بخش 
انجــام پروژه هایی مانند تاســیس 
نیروگاه و ساخت مسکن توسط بخش 
خصوصی، بعضی از فعاالن اقتصادی 
از دولت عراق طلبکار هستند و طرف 
عراقی به دنبال یافتن راهکاری است 

تا با این افراد به توافق برسد. 
وی گفــت: بنابرایــن بخــش 
خصوصــی بــه غیــر از خدمــات 
لبــات  فنــی و مهندســی، مطا
 خــود را دریافــت کــرده  اســت.  
وی خاطرنشان کرد: عمده مطالبات 
ایران از عراق مربوط به صادرات انرژی 
اســت که آن هم دولت عراق و بانک 
مرکزی این کشور با شــرکت مپنا و 
واحدهای صادرکننــده به توافقاتی 
دست یافته اند که بر مبنای آنها عمل 
می شود اما این کار به راحتی و سهولت 
انجام نمی شــود و در نشســت اخیر 
الکاظمی با رئیس جمهور کشورمان 
نســبت به چگونگی روان کردن این 
موارد صحبت شــد به هر حال جای 
نگرانی نســبت به سوخت شدن این 

منابع وجود ندارد.

درزمینه طلب ها جای نگرانی 
وجود ندارد

وی در توضیح ایــن مطلب افزود: 
با این حال ســرعت انجام کار پایین 
است و طرف عراقی به دلیل مشکالت 
مالی ناشی از شــیوع کرونا نمی تواند 
به تعهدات خود عمل کنــد، اما باید 
تاکید کنم اصال جای نگرانی بابت از 
بین رفت و سوخت شدن این طلب  ها 

وجود ندارد. 
وی دربــاره میــزان دقیق طلب 
از عــراق گفت: ایــن مــورد را باید 
شــرکت های صادرکننــده بخش 
دولتی مانند مپنا اعالم کنند زیرا جزو 
موارد داخلی آنها مسحوب می شود.  
رئیس اتاق بازرگانی ایــران و عراق 
درباره اینکه آیا افزایش 5۴۰ درصدی 
واردات ازعــراق تحــت تاثیر تبادل 
کاال از منبــع پول های بلوکه شــده 
بوده یا خیر؛ توضیح داد: در گذشــته 
میزان واردات از عــراق صفر درصد 
بود، اما اکنون رشــد کرده و به حدود 
۱۳۴ میلیــون دالر رســیده که رقم 
چشمگیری در برابر صادرات حدود 8 
میلیارد دالر محسوب نمی شود؛ البته 
ممکن است واردات برخی اقالم مانند 
جو و ... به جای بخشــی از طلب های 
ایران  صورت گرفته باشد که در مقابل 
میزان صادرات به این کشــور بسیار 

جزئی و ناچیز است. 

آل اسحاق در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

ایران باید برای سهم گیری از بازار عراق آماده رقابت شود

عمده مطالبات ایران از 
عراق مربوط به صادرات 

انرژی است که آن هم 
دولت عراق و بانک مرکزی 
این کشور با شرکت مپنا و 
واحدهای صادرکننده به 

توافقاتی دست یافته اند که 
بر مبنای آنها عمل می شود؛ 
اما این کار راحتی و سهولت 

انجام نمی شود

خبر

خبر

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر 
قرار باشد ســرمایه خارجی جذب شــود ابتدا باید برجام و 
FATF به سرانجام برســد تا امکان مبادالت پولی و جذب 
سرمایه گذاری فراهم شــود، گفت:در حالی که بیش از سه 
هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی داریــم اما صنعت نفت 

بی پول است.
رضا پدیدار در گفت وگو بــا ایلنا درباره انتشــار اوراق 
مشارکت برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت نیز گفت: 
به دلیل ملتهب بودن اوضاع آینده روشنی برای جذب منابع 
مالی از طریق اوراق مشارکت نمی بینم، زیرا شدت کاهش 
ارزش پول به حدی باال است که کسی روی بازگشت پول و 

یا سود آن نمی تواند روی آن حساب کند.

وی با بیان اینکه اکنون در شرایط غیرمتعارفی برای انجام 
سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت هستیم، افزود:  کسانی 
که پول دارند قدم جلو نمی گذارند و طرح ها و پیشــهادات 
کسانی هم که متقاضی هستند با روند تورمی روزانه اقتصاد 
ملی ایران همخوانی ندارد، یعنی هر کسی سرمایه ای دارد 
مردد است که پول خود را وارد پروژه کند و ترجیح می دهد 

که در بانک سرمایه گذاری کند. 
رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانــی تاکید کرد: 
اکنون همه در یک بالتکلیفی بســر می برنــد، ما در حوزه 
نفت منتظریم که وزیر نفت پیشــنهادات خود را در زمینه 
مشــارکت بخش خصوصی در توسعه ســرمایه گذاری در 
صنعت نفت ارائه دهد تا بتوان اظهارنظر و یا تصمیم گرفت.

وی بــا بیــان اینکه اگــر برجام به ســرانجام نرســد 
ســرمایه گذاری خارجــی هــم نخواهیم داشــت، گفت: 
وقتی جابجایی پول مقدور نیســت، ســرمایه چگونه وارد 
کشور شــود؟ بنابراین موضوع ســرمایه گذاری خارجی 
کال منتفی اســت، اگر قرار باشد ســرمایه خارجی جذب 
شــود ابتدا باید برجام و FATF به سرانجام برسد تا امکان 
مبادالت پولی و جذب ســرمایه گذاری فراهم شود، فرض 
کنیم کشــور و یا شــرکتی تصمیم می گیرد کــه در ایران 
 ســرمایه گذاری کند پول را از چه مســیری و با کدام بانک 

و قانون وارد کند؟ 
وقتی همه مبادی و شــیوه ها منع شــده اند، هیچگاه 
شــرکت های ســرمایه گذار بــزرگ حاضــر به ریســک 

 نیســتند، چــون امــکان جابجایی پــول وجود نــدارد. 
پدیدار با بیان اینکه مردم هم منابع مالی خود را زمانی وارد 
پروژه های نفتــی می کنند که تضمین آن با دولت باشــد، 
یادآور شد: اکنون پول ســرگردان در کشــور زیاد است، 
گردش نقدینگی ۳ هزار هزار میلیارد تومان یعنی یک رقم 
نجومی است، اما نیاز به تجهیزاتی داریم که باید از خارج از 

کشور تهیه شود.

در پنج ماهــه ابتدایی امســال میزان تحقق 
درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای از 
جمله صادرات نفت نسبت به رقم مصوب 9 درصد 
بوده و حدود 5۲ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان یعنی 
یک چهارم دریافت ها از محل تنخواه گردان خزانه 

تامین شده است.
براســاس گزارش خزانه داری کل کشــور، 
عملکرد منابــع و مصارف بودجــه در پنج ماهه 
ابتدایی امســال بالغ بر ۲۱۳ هزار و 9۰۰ میلیارد 

تومان بوده که حــدود 5۲.9 هزار میلیارد تومان 
یعنی ۲5 درصد از رقم مذکــور از محل تنخواه 

گردان خزانه تامین شده است.
براســاس این گزارش، مجموعا ۱۴9 هزار و 
5۰۰ میلیارد تومان منابــع بودجه در پنج ماهه 
امسال محقق شــده که بخش اعظم آن ناشی از 
تحقق درآمدها بخصــوص درآمدهای مالیاتی و 

گمرکی بوده است.
در پنج ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۴.8 

هزار میلیارد تومــان درآمد ناشــی از واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای از جمله صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی، فروش و مولدســازی اموال 
دولت حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب 

بودجه برای این دوره زمانی است.
بخش اعظم درآمد 99.۱ هزار میلیارد تومانی 
ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسالمی در پنج 
ماه ابتدایی امســال، به خاطر انتشار اسناد خزانه 
اســالمی بوده که به پرداخــت اعتبارات تملک 

دارایی های ســرمایه ای یا همان بودجه عمرانی 
اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 
6۷.5 هزار میلیارد تومان اســناد خزانه اسالمی 
منتشر شده است. همچنین در پنج ماهه امسال، 
صرفا ۱5.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی 

به فروش رسیده است.

براساس این گزارش، مجموعا ۳۱6 هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومــان از مصارف بودجه در پنج 
ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم 
آن ناشــی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت 
حقوق و دســتمزد کارمندان و بازنشســتگان 
بوده اســت. به گزارش فارس، ســقف استفاده 
دولت از تنخواه گردان خزانه براســاس قوانین و 
مقررات رقمی بالغ بر ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان بود 
ولی براساس مصوبه ۲9 خردادماه ۱۴۰۰ هیات 
دولت، این رقم به مبلغ 5۴ هــزار و 95۰ میلیارد 
تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت 
همین مصوبه، توانست کسری بودجه در مردادماه 

را جبران نماید.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی:

۳هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم، اما صنعت نفت بی پول است

جزئیات دخل و خرج پنج ماهه بودجه

تنها 9 درصد درآمد دولت از محل صادرات نفت محقق شد


