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خبر اقتصادی

کدامکاالیایرانی در عراق
بیشترین مشتری را دارد؟

ایســنا -عراق به
عنوانیکیازاصلیترین
مقاصد صادراتی ایران،
شرایط اقتصادی خاص
خود را داشــته و نحوه
مدیریتاینبازاربرایصادرکنندگانایرانیاهمیت
فراوانیدارد.نفتخام،روغنهاینفتی،طال،قیرنفت،
خرما ،انجیر و آناناس اصلیترین کاالهای صادراتی
اقتصاد عراق را شامل میشود .علی شریعتی ،عضو
اتاق بازرگانی ایران و صادرکننده فعال در بازار عراق
به ایسنا گفت :با توجه به همسایگی میان دو کشور و
نزدیکی سیاسی که در سالهای گذشته دیده شده،
میتوانبهتداومحضورجدیصادرکنندگانایرانی
در بازار عراق امیدوار بود؛ هرچند نحوه مدیریت این
حضوروچشماندازتعریفشدهاهمیتفراوانیدارد.
به گفته وی ،برای حفظ بازار عراق باید دو رویکرد به
شکلهمزماندنبالشود؛نخستحفظروابطکالن
دو کشور و حفظ وجهه مثبت ایران در جامعه عراق
و دوم تغییرات الزم در فضای اقتصادی و حرکت به
سمت صادرات کاالهایی که میتواند برای اقتصاد
ایران مزیت صادرات جدی به وجود آورد .در عرصه
عملنیزحمایتازصادرکنندگان،کاهشفشارهای
ارزی و ثبات در قوانین اجرایی برای حفظ بازار ایران
اهمیتفراوانیخواهدداشت.

کوب تولید داخل
سر
با واردات گوشت قرمز

ایلنــا -منصــور
پوریان ،رئیس شورای
تامیــن دام کشــور،
ترخیص ایــن حجم از
گوشت قرمز در شرایط
کنونیراسرکوبتولیدداخلدانست.ویگفت:سال
گذشتهجمعیتدامسبککشوربه70میلیونراس
رسید که رشد قابل توجه بوده و نیاز به واردت را به
صفررساندهاست.ویباتاکیدبراینکهوارداتدراین
شرایط ضربه سنگینی بر تولید است ،افزود :تجربه
نشان داده واردات گوشت قرمز موجب تنطیم بازار
نمیشود و تنها به تولید داخل ضربه میزند .رئیس
شورای دام کشــور قیمت خرید هر کیلوگرم دام
سبکازدامدارانرا 50تا 51هزارتوماناعالمکرد.

گذاری
انجامتوافقات اولیه برای سرمایه
۵.۳میلیارد دالری ایران در افغانستان

توسعه ایرانی-
مشــاور وزیــر راه
و شهر ســا ز ی د ر
امــور افغانســتان از
توافقــات اولیــه برای
سرمایهگذاری ۵.۳میلیارددالریایراندرافغانستان
خبر داد .سیدحســین میرشــفیع از مذاکره دو
کشــور ایران و افغانستان برای ســرمایهگذاری
 ۵.۳میلیــارددالری در زمینه صدور خدمات فنی
و مهندســی و اجرای پروژههای زیرساخت حمل
و نقل در کشــور افغانســتان خبر داد .مشاور وزیر
راه و شهرســازی ضمن اعالم کرد :در حال حاضر
هماهنگیهایی انجام شــده تا ایران  ۵.۳میلیارد
دالر در پروژه هــای عمرانــی و زیربنایی حمل و
نقل افغانســتان و صدور خدمات فنی -مهندسی
سرمایهگذاریکند.اینکاردرقالبمذاکراتیدرباره
جزئیات پروژهها و شــرکتهایی که قرار است در
افغانستانفعالیتکننددرحالپیگیریاست.

ارزانترین نفت جهان
کجا تولید میشود؟

خبرآنالین -کمترین هزینه تولید یک بشکه
نفتدرمیانتولیدکنندگاننفتمتعلقبهعربستان
سعودی است .تولید یک بشکه نفت در عربستان
با احتســاب هزینه حمل و نقل،مالیات و ســایر
هزینههای اداری حدود  ۸.۹۸دالر در هر بشــکه
برای این کشور هزینه دارد.پس از عربستان ،ایران
و عراق بــه ترتیــب ۹.۰۹و ۱۰.۵۷دالر هزینه در
تولید هربشــکه در جایگاه های بعدی قرار دارند.
اتفاقا این سه کشور یعنی عربســتان ،ایران و عراق
هر سه از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی در جهان
تلقی میشوند  .این آمار نشان میدهد تولید نفت
در ایران تــا چه اندازه اقتصادی اســت .هر چند به
واســطه تحریمهای آمریکا علیه ایران  ،نفت ایران
با دشواری به دست مشــتریان میرسد اما اخبار
منتشــره و روند مذاکرات حکایت از آغاز شمارش
معکوس برای بازگشــت ایران به بازار جهانی نفت
دارد .در مقابل،هزینه تولید هر بشــکه نفت برای
ونزوئال با وجودی که بیشــترین ذخایر نفت دنیا را
داراست ۲۷.۶۲،دالر تمام می شود.برای کشوری
مثل آمریکای جنوبی پروســه تولید نفت بسیار
پیچیدهترازتولیدنفتدرسایرکشورهاست.

چرتکه 3

چین محصوالت پتروشیمی ایران را با قیمت نازل میخرد و با نرخ جهانی صادر میکند

برزخی جانکاه بین تحریم و داللی متحد شرقی

مریم شکرانی

تحریم و بســته شدن دروازههای
تجارت ایــران بــر جهــان ،زمینه
سوءاســتفاده چین از اقتصاد ایران را
فراهم کرده اســت .حمید حسینی،
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفتی گفته اســت که
تحریــم موجب شــده چیــن دالل
محصوالت پتروشــیمی ایران شود و
این فرآوردهها را با قیمت نازل از ایران
بخرد و با نرخ جهانی صادر کند.
او به تجارت نیوز گفته اســت که
چین اوره ایران را  ۱۰۰دالر زیر قیمت
بازار جهان میخرد و با بســتهبندی
مجــدد و با نــرخ جهانی بــه یکی از
بزرگترین مشتریان اوره جهان یعنی
هند صادر میکند.
تحریم در ایران؛
اشتغالزایی برای چین!
سوءاســتفاده چینیها از تحریم
ایران بــه همیــن یک مــورد ختم

نمیشــود و موارد متعــددی از این
منفعتطلبیهــا در ســالهای اول
کابینه حسن روحانی و پس از برجام
اطالعرســانی شــد .جالب است که
در شــرایط تحریم چینیهــا رفتار
متناقضی با ایــران در پیش گرفتند.
آنها در حالی که تحریم را بهانه کرده
و به سرعت سرمایههایشان را از ایران
خارج کردند؛ برای ارسال کاال به ایران
و استفاده از بازار  ۸۰میلیونی آن هیچ
محدودیتی برای خود قائل نشدند.
به طوری که اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیسجمهوری در ســال
 ۹۴گفته بود که نتیجه تحریم ایران
اشــتغالزایی برای چینیها بود .چرا
که بازار ایــران از کاالهــای چینی
اشباع شد.
البته نکته جالبتر ماجرا این بود
که چین کاالهای خود را به چند برابر
قیمــت واقعی به ایــران میفروخت
و حتی میفروشــد .به عنوان نمونه
محمد علیخانی ،رئیس کمیســیون

حمل و نقل شورای شــهر تهران ،به
ایلنا گفته بود که چینیها از تحریمها
سوءاســتفاده کرده و همــه چیز را
گرانتــر به ایــران میفروختند .او با
اشاره به فرسودگی قطارها و زیاندهی
متــرو ،گفته بود چینیهــا با آگاهی
از مشــکل ایران در تامین قطعات ،با
«گرانفروشــی» در معامالت تجاری
از تحریمها «سوءاستفاده» میکردند.
این چنین اســت که عادی شدن
موقعیت ایران در عرصه بینالمللی نه
تنها کاسبان داخلی تحریم را متضرر
میکند ،بلکه فضا را برای زیان کاسبان
بینالمللی تحریم فراهــم میکند.
آخوندی ،وزیر اسبق راه و شهرسازی
در کابینه روحانی نیز از شکلگیری
حلقهای تجــاری پیرامــون تحریم
ایران خبر داده و معتقد است گردش
باالی مالی این حلقه سبب شده است
تالشی داخلی و بینالمللی برای حفظ
تحریمهای ایران به کار گرفته شود.
داستان تلخ تحریم ایران حاال به

نقطهای حساس رسیده است ،در این
وضعیت تالش برای لغــو تحریم در
حقیقت تالش برای قطع سود ناسالم
حلقهای است که از محل تحریم ایران
تغذیه میکند و از این رو ایران راهی
سخت در عرصه جهانی نیز در پیش
دارد .بر اساس این گزارش محاسبات
سرانگشــتی نشــان میدهد هزینه
انتقال پــول برای ایران در شــرایط
تحریــم حداقل  20درصــد باالتر از
وضعیت عادی است و این  20درصد
را اقتصاد نیمهنفسی پرداخت میکند
که با مشکالت ســاختاری متعددی
روبروست .رشــد باالی قیمت ارز در
سه سال اخیر نیز نمونه کاملی از فشار
ناشــی از تحریمهای ایران است .این
تنها چین نیســت که در این شرایط
کاالهای ایران را بــه قیمت پایینتر
خریداری میکند .بررســیها نشان
میدهد کاالهای متعددی به صورت
غیرقانونی از ایران راهی کشــورهای
همسایه نیز میشود.
صادرات به نرخ نازل به چین
آنچه چین را واجد اهمیت باالتری
میکنــد این اســت که این کشــور
یکی از مهمترین یا بــه عبارت دیگر
مهمترین شریک تجاری ایران است.
ارزانفروشی کاال به چین نیز به صورت
رسمی در جریان است و چینیها برای
خرید کاال از ایران نه تنها تا حد ممکن
قیمت را بــه بهانههای مختلف پایین
میآورنــد تا جایی کــه حتی هزینه
حمل و نقل کاالی خریداری شــده
خود را نیــز در این پروســه به ایران
تحمیل میکنند.
در تیر مــاه ســال  ۹۱عصر خبر
به نقل از رویترز نوشــت که شرکت
«ســینوپک» چین از ایران خواسته
است تا این کشور هزینههای انتقال
نفت خام به چیــن را در مــاه آینده
میالدی (ژوئیه) برعهده بگیرد و این

اقدام در حالی صورت میگیرد که از
ابتدای ماه آینده میــادی ،با اعمال
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران،
شــرکتهای بیمه اروپایــی از بیمه
نفتکشهــای حامل نفــت ایران،
خودداری خواهند کرد.
همچنین یکــی از مقامات بخش
نفــت چین در ایــن باره گفتــه بود:
شرکت یونیپک بخش تجاری شرکت
ســینوپک چین خواهان این اســت
که ایران متقبــل هزینههای انتقال
محمولههای نفت خام خــود در ماه
آینده میالدی شود.
در همــان زمان امیــر خامکانی،
سخنگوی کمیسیون انرِژی مجلس
با اشــاره صریح بــه سوءاســتفاده
چینیها از تحریم ایــران و در بخش
قراردادهــای نفتی بــه خبرگزاری
خانه ملت گفته بــود که «دولت دهم
روند قراردادهای نفتــی را از مجلس
مخفی میکرد».
او همچنین تاکید کــرده بود :در
سالهای اخیر شــرکتهای چینی
و نفتی از ما به دلیل شــرایط تحریم
سوءاســتفادههایی کردهاند و امروز
به نظر میرســد در ایــن قراردادها
کوتاهیهای بسیار شده و فرصتها
و امتیازات زیادی از دست رفته است.
در صنعــت خودروســازی هــم
رفتار چینیهــا متفاوت نبــود و به
ســرعت ســرمایهگذاری خــود در
صنعت خودروی ایــران را متوقف و
خودروســازان خود را از ایران خارج
کردند و مانع از مونتاژ محصوالت خود
در ایران شدند.
اهللوردی دهقانی ،نماینده مجلس
نهم در همــان زمــان و در واکنش
بــه مذاکــره تعــدادی از مدیــران
خودروسازان بزرگ با خودروسازان
چینی برای مقابله با تحریم؛ با اشاره
بــه سوءاســتفاده مکــرر چینیها از

درشرایطتحریمچینیها
رفتار متناقضی با ایران در
پیشگرفتند.آنهادرحالی
که تحریم را بهانه کرده و
بهسرعتسرمایههایشان
را از ایران خارج کردند
برای ارسال کاال به ایران و
استفاده از بازار ۸۰میلیونی
آن هیچ محدودیتی برای
خودقائلنشدند
تحریم ایران به خانــه ملت گفته بود
کــه چینیها خوب وضعیــت ایران را
میدانند و به همین دلیل مدام از ایران
سوءاستفاده میکنند و متاسفانه بعد
از دهها ســال مجدد میخواهیم در
صنعت خودروســازی دست به دامن
شرقیها شویم.
این اتفاقات در حالــی رخ داد که
چینیها نه تنها سرمایهگذاری خود
را در صنعت نفت به ســرعت از ایران
خارج و خط مونتاژ خودروهای خود
را در ایران جمــعآوری کردند که به
تمام تعهــدات خــود در پروژههای
عمرانی از جمله آزادراه تهران -شمال،
پروژههای توسعه بنادر جنوب و خط
آهن سریعالسیر ایران پشت پا زدند و
از آن خارج شدند.
در این شرایط اســت که اهمیت
لغو تحریمها و عادیســازی شرایط
ایران برای قرارگیری اقتصاد در مدار
توسعه ،روشــن میشود .آنچه مسلم
است اینکه هزینههای سربار اقتصاد
تحریمی همواره چــون مانعی برابر
توســعه اقتصادی ایران عمل کرده
و خواهد کرد .بایــد منتظر خبرهای
سرنوشتســاز برای مشخص شدن
مســیر حرکت اقتصاد ایران از سوی
وین بود.

خبر

بیتکوین را نزولیکرد
آیالن ماسکیک تنه بازار 

این اولین باری نیســت که بــازار ارز های
دیجیتالتحتتأثیراظهاراتیکیازمشهورترین
شخصیتهای دنیای فناوری قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین،ماســک
یکی از  ۱۰شخصیت تاثیرگذار در حوزه فناوری
در جهان اســت .این مرد که نامــش در میان
ثروتمندترین افراد جهان قــرار دارد ،بنیانگذار
شرکتهای همچون تسال موتورز و پیپال است.
درســت در روزهایی که تحتتأثیر شروع
کرونا بازار ارز های دیجیتال با رونقی بیسابقه
روبرو شده بود  ،وی وارد دنیای ارزهای دیجیتال
شد و با توییتها و اظهارات خود قیمتها در این
بازار را جابجا کرد .روزهایی کــه بیت کوین به
دلیل پشتیبانی آیالن ماسک ،میتاخت ،برخی
کارشناسان هشدار میدادند که خروج ماسک
از موقعیت حمایت از این ارز دیجیتال میتواند
زمینه سقوط آزاد آن را فراهم آورد.

تیغ دو لبه حمایت آیالن ماسک البته کامال
برای این دست از کارشناســان روشن بود .بازار
ارزهایدیجیتالدرایراننیزمدتیاستبارونقی
قابل توجه روبرو شده است و هشدارهای مکرر
به کارشناسان درباره ریســک باالی رمز ارزها
ال خریداری ندارد.این تنها کارشناسان ایرانی
فع ً
نیستند که در خصوص وضعیت نه چندان پایدار
ارزهای دیجیتالی هشدار میدهند .کارشناسان
بینالمللینیزدراینخصوصتوصیههایمهمی
را به خریداران ارزهای دیجیتالی میکنند.
توصیههــای مهم بــه خریــداران ارزهای
دیجیتال
با این حال انتشار خبری در خصوص تصمیم
جدید سلبریتی دنیای فناوری کافی بود تا اتفاق
مهم در بــازار رخ دهد و در زمانی بســیار اندک
قیمت بیت کویت حتی تا ۱۲درصد کاهش یابد.
بیتکویندرحالیبهقیمتیدرمحدوده ۴۶هزار

دالر معامله میشود که بسیاری از معاملهگران بر
این عقیده بودند این رمــزارز به زودی کانال ۶۰
هزار دالری را فتح میکند.ماســک اعالم کرده
اســت که پس از ماهها مقاومت به دلیل هزینه
باالی زیستمحیطی تولید رمز ارز برنامههای
پذیرشبیتکوینرابهعنوانابزارپرداخت،برای
وسایلنقلیهالکتریکیاینشرکتکنارمیگذارد
و همین موضوع کافی بود تا ریزشی قابل توجه در
بازار بیت کوین رخ دهد  .وی در توییتر خود اعالم
کرده است که چرا نگران است و گفته است« :ما
نگران افزایش سریع اســتفاده از سوختهای
فسیلی برای اســتخراج و معامالت بیت کوین
هستیم به ویژه زغالســنگ که دارای باالترین
میزان انتشار از هر نوع ســوخت است به گفته
وی عرضه رمزنگاری شده در بسیاری از سطوح
ایده خوبی است و معتقد اســت آینده امیدوار
کنندهای دارد اما این موضوع نباید هزینههای

زیادی برای محیط زیســت داشــته باشــد».
وی بالفاصله به ســواالت مربوط به این حرکت
پاسخ نداد؛ ســئواالتی مانند اینکه چند وسیله
نقلیه تاکنون با بیت کوین خریداری شده است و
آیا ماسک پیش از این از تاثیرات زیست محیطی
این ارزهــای دیجیتال بی اطالع بوده اســت یا
خیر را وی بیپاسخ گذاشــت .آیا ماسک قصد
جایگزینی بیت کوین را دارد؟

ادعای رئیس دفتر مطالعات انرژی وین:

۹۰میلیارد دالر درآمد نفتی ایران بلوکه است

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین گفت :براساس گزارشات
مختلف ،ایران هم اکنون حدود  ۹۰میلیارد دالر منابع مالی
حاصل از صادرات نفت و گاز دارد که وجوه آن قابل دریافت
نیست.
فریدون برکشلی ،در گفتگو با مهر درباره بازگشت ایران
به بازار نفت گفت ۸ :کشــور ناحیه خلیج فارس در کل ۵۰
درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند .هر سال هزاران
نفتکش کوچک و بــزرگ در تردد در منطقــهای کوچک
هستند .بنابراین رصد بیشتر نفتکشها حتی برای قابل ترین
مؤسســات بینالمللی تقریباً نا ممکن است .ایران هم سال
هاست که تحت تحریم آمریکا و کشورهای هم پیمان آن بوده
و بنابراین راهکارهای گریز را میداند .به این ترتیب میتوان
گفت که تقریباً هیچکس نمیداند که در شــرایط تحریمی
چه میزان نفت و فراوردههای نفتی از ایــران روانه بازارهای
جهانی میشود.
وی با بیان اینکه بر اســاس گزارشها ،ســهم نفت ایران

در بازار از  ۲۷۰هزار تا  ۱.۳میلیون بشکه در روز متغیر است،
ادامه داد :در اینجا صحبت از صادرات رسمی و به دور از تحریم
توسط ایران است .در عین حال با توجه به آنچه در ابتدا گفته
شد،رقمباالییازنفتایراندربازارجهانیموجوداست.میزان
آن متغیر و تابعی از شرایط بازار و عوامل متأثر از تحریم است،
ولی بازار نفت ،نگاهش به صادرات رسمی و قانونی است که از
مبدا ایران عرضه میشود.
به گفته برکشــلی ایران توانایی تولید وصدور  ۲.۲تا ۲.۴
میلیون بشکه در روز را دارد .چگونگی عرضه آن به بازار جهانی
نفت تابعی از توافقات در مذاکرات هســتهای است .چنانچه
توافق بر پایه لغو کامل تحریمهای نفتی باشد ،این رقم برای
بازار جهانی نفت غافلگیر کننده است.
نقش کرونا در افزایش تقاضای نفت
طبق اظهارات برکشلی در آمریکا  ۸۰درصد مصرف نفت
متوجه بخش حمل و نقل زمینی و هوایی اســت .بنابراین
بازگشت به شــرایط عادی ،عاملی تعیین کننده در افزایش

تقاضاست.وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تحریمی،
ایران بخش بیشــتری از نفت خود را برای پاالیش در اختیار
پاالیشــگاههای داخلی قرار میدهد ،تصریح کرد :علت این
اقدام آن است که رژیمهای تحریم گریز در مورد فراوردههای
نفتی ،بهتر از نفت خام عمل میکند .اما باید در نظر داشت که
هزینههای پاالیشی هم در ایران باالست .بنابراین در عمل و
الزاماً حجم باالتر صادرات فراورده ،ســود بیشتری را نصیب
ایران نمیکند.
با توجه بــه نگرش مثبت بازار به بهبــود تقاضا و افزایش
مصرف ،انتظار نمیرود که بازار جهانی نفت با شوک و شرایط
خیلی دشواری با بازگشت ایران به بازار مواجه شود.

در شــرایط کنونــی بســیاری از ناظران و
معاملهگران در حال ارزیابی مقصود ماســک از
توییتهای اخیرش هســتند .آنها میگویند با
توجهبهحمایتویازذاتارزدیجیتالی،احتماالً
بــه زودی ارز دیگری با حمایــت وی جایگزین
بیتکوین خواهد شــد؛ مگر اینکه معادالت در
این حوزه تغییر کرده و ایالن ماسک نظرات خود
را تعدیل نماید .

لزومتعیینتکلیفدریافتپولنفت
برکشلی با اشاره به اینکه تقاضای جهانی نفت در دسامبر
 ۲۰۱۹برای نخســتین بــار در تاریخ از مــرز  ۱۰۰میلیون
بشکه در روز گذشت ،توضیح داد :پیشبینی سازمان اوپک،
داللت بر آن داشت که ســاالنه حدود یک میلیون بشکه در
روز هم افزایش پیدا میکرد .کرونا پیش بینی اوپک و بیشتر
تحلیلگران بازار را عوض کرد ،به طوری که حاال بحث بر سر
آن است که آیا تقاضا تا  ۲۰۲۲به رقم  ۱۰۰میلیون بشکه در
روز میرسد.
وی تاکید کرد :یک نکته مهم که تکلیف آن باید در وین
تعیین شود ،موضوع چگونگی دریافت پول حاصل از فروش
نفت است .صادرات نفت ،فقط موقعی معنا پیدا میکند که
پول آن به روشهای متعارف بینالمللی به کشور باز گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت تحریم است .غیر
از ایران ،فقط بانک مرکزی کره شمالی است که تحت تحریم
قرار دارد .چنانچه ایران نتواند به روشهای متداول و متعارف
بینالمللی و از کانالهای مالی شناخته شده ،منابع مالی را
دریافت کند ،فروش نفت فقط داراییهای بلوکه شده ایران
در خارج را اضافه میکند.

