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 قیمت گوشت گوسفندی 
به ۱۳۰هزار تومان رسید

مهــر- رئیــس 
اتحادیــه گوشــت 
گوســفندی با اشاره 
بــه اینکــه قیمت هر 
کیلوگرم شــقه بدون 
دنبه به ۱۳۰ هزار تومان رســیده است، گفت: اگر 
دولت بتواند بازار مرغ را ساماندهی کند، این مسأله 

روی بازار گوشت تاثیر می گذارد.
علی اصغر ملکی، دربــاره آخرین وضعیت بازار 
گوشت قرمز با بیان اینکه طی هفته های اخیر قیمت 
گوشت قرمز در بازار رو به افزایش بوده است، گفت: در 
حال حاضر مغازه داران هر کیلوگرم شقه بدون دنبه 
را ۱۱۵ تا ۱۱۹ هزار تومان خریداری و آن را به قیمت 

۱۳۰ هزار تومان به مشتریان عرضه می کنند.
ملکی درباره اینکه پیش بینی می کنید وضعیت 
بازار در روزهای آینده به چه صورت باشد؟، افزود: 
معموالً همه ساله در اســفند ماه با افزایش قیمت 
گوشت قرمز مواجه هستیم و در چنین فصلی این 

امر طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن عنوان کردند در 
حال ساماندهی بازار مرغ هستند، تصریح کرد: اگر 
مسئوالن بتوانند بازار مرغ را ساماندهی کنند و قیمت 
آن را به نرخ مصوب برسانند این مسئله یقیناً روی 

قیمت گوشت قرمز نیز تأثیر می گذارد.
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی با اشاره به 
اینکه خیلی از دامداران دام های خود را نگه داشته اند 
تا در اســفندماه آنها را با قیمت باالتر به بازار عرضه 
کنند، گفت: البته این دامداران نیز حق دارند چرا 
که قیمت علوفه بسیار افزایش پیدا کرده و در حال 
حاضر نرخ هر کیلوگرم جو بیــن ۵۰۰۰ تا ۵ هزار و 

۵۰۰ تومان است.
ملکی در پاسخ به اینکه آیا قاچاق نیز بر روی این 
افزایش قیمت مؤثر بوده اســت، گفت: قاچاق دام 
بسیار محدود شده است چرا که مناطق غرب کشور 
هم اکنون به خاطر سرما و بارش برف صعب العبور 
هستند ضمن اینکه مرزبانی نیز نهایت تالش خود 
را به کار گرفته تا مانع خروج دام از کشــور شــود و 
همچنین کاهش قیمت دالر طی هفته های اخیر 

انگیزه را برای قاچاق کاهش داده است.
    

 هشدار فعال بازار خودرو 
به دالالن: ضررمی کنید

ایرنا- نایب رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران 
خــودروی پایتخــت 
گفت: هفته گذشته بر 
اثر افزایــش نرخ دالر، 
قیمت ها در دســته داخلی ها و مونتاژی ها اندکی 
افزایش داشــت، اما پس از آن بازار متعادل بوده و 

قیمت ها در همان حد باقی مانده است.
»نعمت اهلل کاشانی نسب« معتقد است این روزها 
بازار برای دالالن و واسطه ها دیگر جذاب نیست، زیرا 

بعید است قیمت ها بیش از این افزایش یابد.
کاشانی نسب، در عین حال به نزدیک شدن به 
ایام پایانی سال اشاره کرد و افزود: اگر دالالن باز هم 
بخواهند به امید افزایش بیشتر قیمت ها از فروش 
دست نگه دارند وارد سال ۱۴۰۰ شده و آن گاه باید 
خودروهای خود را به عنوان یک مدل پایین تر و با 

افت بیشتر قیمت به فروش برسانند و ضرر کنند. 
وی تاکید کرد: به طور قطع تا پایان ســال دیگر 
افزایش قیمتی رخ نخواهــد داد، اما این که کاهش 
قیمت اتفاق بیفتد بستگی به اوضاع و احوال سیاسی 

کشور و بین الملل و به ویژه نرخ ارز دارد.
وی یادآور شد: هفته گذشته با وجود افزایش نرخ 
دالر، اما قیمت خودروهای خارجی ثابت و همچنان 

بدون خریدار مانده است.
    

بازار شب عید پوشاک حداقل 
۴۰درصد کوچک شد

عضو  ایســنا- 
هیئت مدیره اتحادیه 
ن  گا کننــد لید تو
ن  گا شــند و فر و 
پوشــاک ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره جزئیات فــروش فوق العاده 
پوشاک در آستانه شب عید، از افت ۴۰ درصدی 
تقاضای پوشاک نسبت به سال های گذشته خبر 
داد و گفت که افزایش قیمت پوشــاک تابعی از 

نرخ ارز است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان 
افزایش قیمت پوشاک نســبت به سال گذشته 
گفت مواد اولیــه کاالهای تولیدی برای شــب 
 عید بین برج ۶ تا ۸ تامین شــده که قیمت ارز به
 ۳۱هــزار تومان هم رســیده بــود. بنابراین 
نمی تــوان تخمین دقیقی از میــزان افزایش 

قیمت کاالها داشت.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 روابــط ایــران و همســایه غربی 
حاال وارد دوران جدیدی شــده است. 
با مشــخص شــدن سیاســت های 
دولــت جدید عــراق در قبــال ایران، 
جهت گیری ها در حال روشــن شدن 

است. 
هرچنــد مصطفــی الکاظمــی، 
نخست وزیر جدید عراق هیچ گاه مواضع 
ضد ایرانی در سخنانش نداشته است و 
اولین سفر خارجی وی به تهران بود، اما 
اقدام چندانی نیز برای حل مشکالت دو 
کشور در دســتور کار قرار نداده و انبوه 
مذاکرات و رفت و آمدهای دیپلماتیک 

در حد تعارفات باقی مانده است. 
ایران همچنان مطالبات خود از عراق 
را دریافت نکــرده و رقمی در محدوده 
۵ میلیارد دالر از پول های ایران در این 

کشور بلوکه شده است.
عدم حــل مشــکل نشــان از آن 
دارد که ســفرهای همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی به این کشــور همچنان 
دستاوردی ملموس نداشته است. این 
پول های بلوکه شده مطالبات ایران از 
محل صادرات گاز و برق به این کشــور 

را تشــکیل می دهد، اما آیا این ناکامی 
دلیل موجهی برای عقب نشینی است؟ 
سیدحمید حسینی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و عــراق در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«، پاسخ منفی قاطعانه ای 
به این سئوال می دهد و می گوید: هرچند 
دولت جدید عــراق، از نظر من، عزمی 
برای توسعه روابط با ایران ندارد، اما باید 
از سایر ظرفیت های دیپلماتیک بهره 
برد چون عراق تنها محدود به دولتش 

نمی شود. 
وی سفر رئیس قوه قضاییه به عراق 
را اقدامی مثبت دانســت و تاکید کرد: 
پارلمان عراق اهمیت فوق العاده  ای در 
مناسبات این کشور دارد در نتیجه باید 
مجلس ایران از این ظرفیت بهره باالیی 
ببرد. به گفته وی فعال شدن اتاق های 
بازرگانی و ســایر نهادهای اقتصادی و 
فرهنگی نیز در این حوزه ضرورت دارد. 

 وی معتقد است عراقی ها در ماه های 
اخیر روی خوشی به ایران نشان نداده اند 
و حتی در شــرایطی که مرزهایشــان 
با دیگر کشــورها باز بود، به بهانه کرونا 
مرزهایشــان را با ایران بستند و مانع از 

صادرات ایران شدند. 
 وی گفت: متاسفانه برای صدور ویزا 

همکاری نمی کنند، هــر چند قبال به 
بهانه شیوع کرونای جهش یافته، ورود 
اتباع ایرانی به کشورشان را ممنوع کرده 
بودند اما حاال حتی پس از خارج کردن 
اسم ایران از فهرست ممنوعیت ها، باز 
می بینیم که بــرای ایرانی ها ویزا صادر 

نمی کنند. 
 به گفتــه وی همــه تالش ها برای 
برگزاری کمیســیون مشــترک دو 
کشور بی نتیجه ماند و با وجود تشکیل 
کمیسیون مشترک، توافق ها هیچ کدام 

به قرارداد تبدیل نشد چراکه افرادی که 
اختیار امضای قرارداد داشتند، در این 

کمیسیون حضور نداشتند. 
ضرورت خروج از انزوا

نایب رئیــس اتاق ایــران و عراق، با 
تاکید بر اینکه هنوز توافق عملی برای 
آزادســازی پول های بلوکه شده ایران 
در عراق حاصل نشده است، گفت: باید 
با به کارگیری سیاســت فعال این جو 

تحت تاثیر قرار گیرد. 
حسینی با اشــاره به اینکه عملکرد 
مقامــات عراقی در دولت این کشــور 
چندان به نفع گســترش سیاست ها با 
ایران نیست، افزود: دولت جدید عراق در 
شرایطی روی کار آمد که اعتراضاتی ضد 
ایرانی در این کشور صورت می گرفت و 
در نتیجه افرادی در این دولت مسئولیت 
گرفتند که گرایش آنها به سمت ایران 
نیست. به گفته وی به نظر می رسد این 
دولت گرایش هایی نزدیــک به اردن، 
عربستان، اسرائیل یا مصر دارد تا ایران 

و چین.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد الزم 
است از ظرفیت های خارج از دولت برای 
برقراری ارتباط اقتصادی و سایر موارد 

بهره جست.
حســینی بــا انتقــاد جــدی از 
سیاســت های انفعالی در قبال عراق 
تاکید کرد: حتماً ایران به نوعی پیمان 
منطقه ای با محوریت قرابت جغرافیایی 
و فرهنگی بــرای گســترش روابط با 
همســایگان خود خصوصاً عراق نیاز 
دارد و دســتگاه دیپلماسی ایران نباید 
در توســعه تعامالت با عراق به حالت 

انفعال درآید.
 حسینی با تاکید بر ظرفیت باالی بازار 
عراق گفت: عراق کشور حساسی است و 
صحنه رقابت های فراوان کشورها تلقی 
می شود؛ اما نکته مهم اینجاست که در 
حال حاضر کشــورهای زیادی در بازار 
عراق فعال هســتند و در صورت عدم 
فعالیت منســجم ایران جایگاه ایران از 

دست خواهد رفت.

به گفته وی ترکیه و چین بیشترین 
حضور را در بازار عراق دارند؛ در عین حال 
در حال حاضر کلیت کاالهایی که ایران، 
ترکیه و چین به عــراق صادر می کنند 
اشتراک زیادی ندارند و هر کدام بخشی 
از بازار این کشور را از آن خود کرده اند، اما 
قرارگیری در موضع انفعال می تواند بازار 
ایران را در این کشور با خطر مواجه کند.

حسینی نکته مهمی را در موضوع 
ارتباط با عراق مورد اشاره قرار داد و گفت: 
به هر حال در برخی از نهادها دستگاه ها 
و جریان های فکــری ضدیت هایی با 
ایران دیده می شود و باید قبول کرد که 
بعثی ها هنوز در ســاختارهای دولتی 
عراق نفوذ دارند و همچنین پان عرب ها 
و ناسیونالیست ها با ارتباط این کشور 
با ایران مشــکل دارند اما اگر ما بتوانیم 
دســت به اقناع افکار عمومــی عراق 
درخصوص توســعه تعامالت با ایران 
بزنیم بی تردید بخش مهمی از مشکالت 

برطرف خواهد شد. 
به گفته وی ایران در سال های اخیر 
کنار دولــت و ملت عراق بوده اســت و 
نباید این اقدامات سبب از دست رفتن 
عمق استراتژیک اقتصادی ایران در این 

کشور شود. 
اهمیت استراتژیک عراق برای 

ایران در کجاست؟
عراق تنها خریدار گاز و برق از ایران 
نیست. فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر ادبی 
و آفریقایی سازمان توسعه تجارت درباره 
حجم صادرات غیــر نفتی ایران و عراق 
می گوید: در ٧ ماه ابتدایی امسال، ایران 
۵ میلیارد دالر کاال به عراق صادر کرده 
است. وی با اشاره به اینکه عراق کشور 
مهمی برای کاالهــای صادراتی ایرانی 
تلقی می شود، تاکید کرد: این کشور در 
این مدت سهمی ۲٧ درصدی از مجموع 
صادرات ایران را به خود اختصاص داده 
و حتی باالتر از چین در صدر بازارهای 

صادراتی ایران ایستاده است.
 بررسی ها نشــان می هد در ٧ ماهه 
ابتدایی امسال پس از عراق چین دومین 

خریدار بزرگ کاالهای ایرانی بوده است 
. این کشور تا پایان مهرماه ۴ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون دالر کاال از ایران خریداری 
کرده اســت. در رتبه ســوم، امارات با 
خرید دو میلیــارد و ۲۰۰ میلیون دالر 
کاال ایستاده و سهم ۱۲ درصدی از کل 
صادرات ایــران را به خــود اختصاص 

داده است.
 ترکیه با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر واردات از ایــران رتبــه بعدی و در 
نهایت افغانستان با یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر واردات از ایران رتبه پنجم 
اهــداف صادراتی کشــور را از آن خود 
کرده اند.  همین آمار نشــان می دهد 
اهمیت عراق در معــادالت اقتصادی و 

صادراتی ایران تا چه میزان باال است.
 عراقی ها چه کاالهایی از ایران 

می خرند؟ 
به گفته مدیــرکل دفتــر عربی و 
آفریقایی سازمان توسعه تجارت عراق 
عالوه بر گاز و برق انواع کاالهایی مانند 
میله های آهنی، گوجه فرنگی، کاشی 
و سرامیک، هندوانه تازه، کولرهای آبی، 
رب گوجه فرنگی، قطعات توربین های 
بخار، پنیر و بیسکویت و اقالمی از این 
دســت را از ایران وارد می کنند اما این 
نکته حائز اهمیت است که رقبای ایران 
فعالیتی بســیار فراگیر برای در اختیار 
گرفتن بازار عراق را در دستور کار خود 

قرار داده اند.

   سیدحمید حسینی، در گفت وگو با »توسعه ایرانی« ابراز نگرانی کرد؛

خروج عراق از عمق استراتژیک اقتصاد  ایران

حسینی با انتقاد جدی 
از سیاست های انفعالی 

در قبال عراق تاکید کرد: 
حتماً ایران به نوعی پیمان 

منطقه ای با محوریت قرابت 
جغرافیایی و فرهنگی 
برای گسترش روابط با 

همسایگان خود خصوصًا 
عراق نیاز دارد و دستگاه 
دیپلماسی ایران نباید در 
توسعه تعامالت با عراق به 

حالت انفعال درآید

همه تالش ها برای برگزاری 
کمیسیون مشترک ایران 
و عراق بی نتیجه ماند و با 

وجود تشکیل کمیسیون 
مشترک، توافق ها هیچ 

کدام به قرارداد تبدیل نشد 
چراکه افرادی که اختیار 
امضای قرارداد داشتند، 
در این کمیسیون حضور 

نداشتند

با وجود اینکه مسئوالن همواره وعده رفع مشکالت تولید و توزیع روغن جامد و مایع را می دهند اما همچنان روغن جامد در بازار 
کمیاب است و در برخی فروشگاه ها به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می گیرد. به گزارش ایسنا، از اواخر شهریور امسال عرضه 
روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکالت ایجاد شده در حدی بود که براساس 
گزارش های رسیده از تهران و برخی شهرستان ها یا به طور کل روغن در فروشگاه ها و مغازه ها نبود، یا با قیمت های باالتر به بهانه کمیاب 
شدن فروخته می شد، یا خرید روغن منوط به خرید اقالم دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته 
می شد. صفهای طوالنی و چندین ساعته که در شرایط کرونایی با وجود هشدارهای کارشناسان بخش بهداشت و درمان کشور در آن 
روزها تشکیل شد و حتی هنوز هم در برخی مناطق همچنان برای خرید روغن تشکیل می شود! البته  این صف ها فقط مختص به روغن 
نیست و گویا تب آن برای اقالم دیگر هم داغ شده است و معلوم نیست چند نفر ناخواسته با ایستادن در این صف ها درگیر کرونا شده اند. 
البته از همان روزها نیز مسئوالن مربوطه در این باره نظراتی مطرح و علت کمبود عرضه روغن را تحریمهای ظالمانه، مشکالت ارزی و 
انتقال آن و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی اعالم کردند. حتی به این موضوع هم اشاره شد که به دلیل جو 
ایجاد شده در بازار برخی روغن می خرند و در خانه انبار می کنند و همین موضوع تقاضا را باال برده است. اما چندی بعد شرکت بازرگانی 
دولتی از تزریق ٧۰ هزارتن روغن برای خانوار و صنف و صنعت خبر داد و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی نیز اعالم کرد که این مقدار 

روغن بین کارخانه ها توزیع و پس از آن وارد بازار خواهد شد و آرامش به بازار بازخواهد گشت.

اتفاق عجیب در فروشگاه ها: 

توزیع روغن نباتی با کارت ملی

خبر

طراح طرح تفحص از سازمان بورس اعالم کرد 
که در حال حاضر دست کم ۱۵۰۰ تریلیون ریال 
معادل ۶۵ تا ٧۰ میلیارد دالر از سرمایه مردم در 

بورس ذوب شده است.
عضو هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
با اعالم خبر بــه جریان افتادن طــرح تحقیق و 
تفحص از سازمان بورس، گفت: طی یکسال اخیر 
مخصوصا ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ سیاست دولت 
مبنی بر تشویق حضور میلیونی مردم در بورس 

عملیاتی شد.
سیدناصر موسوی الرگانی افزود: متعاقب آن 
تعداد افراد دارای کد بورسی نسبت به سال قبل از 
حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به باالی ۵۰ میلیون نفر 
رسیده است. این در حالی است که بورس و نحوه 
معامالت در آن یک تخصص است که نمی توان 
مردم را بدون دادن آموزش اولیــه وارد این بازار 
پرریسک کرد. اما دولت به این موضوع مهم توجه 
نکرد و در حال حاضر دستکم ۱۵۰۰ تریلیون ریال 

معادل ۶۵ تا ٧۰ میلیارد دالر از سرمایه مردم ذوب 
شده است.

موسوی الرگانی ضمن انتقاد از سیاست دولت 
در اداره و مدیریــت بازار بــورس به فارس گفت: 
همانطور که در این طرح نیز عنوان شده است که 
چنین سیاستی دارای پیامدهای امنیتی سنگین 
است و نمی توان پذیرفت که دولت از ابتدا نسبت 
به این امر اطالع نداشته است. از همین رو ضرورت 
دارد جهت جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع طرح 
تحقیق و تفحص در سازمان بورس و اوراق بهادار 

تهران با محورهای زیر عملیاتی شود.
طراح طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس 
همچنین درباره پذیرش شــرکت های بورسی، 
گفت: طی این تفحص ما عنــوان کردیم که چرا 
ســازمان بورس و اوراق بهادار از پذیرش بیشتر 
شرکتها دارای امتیاز الزم به بورس خودداری کرده 
است؟ اگر این پذیرش ها انجام می شد، سهام سایر 
شرکتهای حاضر در بورس تا این حد حبابی رشد 

نمی کرد که حاال بــا ترکیدن آن ۱۵۰۰ تریلیون 
ریال به مردم خسارت وارد شود. دلیل این سیاست 

سازمان بورس چیست؟
وی تاکید کرد که باید مشــخص شود که چه 
شرکت هایی طی یکســال اخیر و با چه شرایطی 
در بورس پذیرفته شده اند؟ مواردی وجود دارد که 
یک شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی 
طی سه ماه تمام فرآیند پذیرش در بورس انجام 
شده و با رقم ۳۲۰۰ میلیارد تومان به مردم فروخته 
شده است، این در حالی است که این شرکت حتی 
دفتر مرکزی هم ندارد و اکنون سهام فروخته شده 
اش کاغذی بیش نیســت؟ علت چنین پذیرش 

های بورسی چیست؟
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای 
اسالمی همچنین با ابراز تاسف از ضعف مدیریت 
رئیس جمهور در اداره سرمایه مردم در بازار بورس، 
خاطرنشان کرد: آقای روحانی در جایگاه ریاست 
جمهوری رسما مردم را دعوت به حضور در بورس 

کرد و متعاقب آن میلیونها نفر با گرفتن کد بورسی 
به خرید سهام اقدام کرده اند. آقای رییس جمهور 
قول داد که از ســرمایه مردم در بورس حمایت و 

حفاظت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ســوال ما در این تفحص این 
است که پشتوانه کارشناسی سخنان رئیس جمهور 
چه بوده است؟ چرا دولت حمایت الزم را از بورس 
نکرده و در حال حاضر میلیونها نفر از مردم عادی 

و ســهامداران خرد متحمل ضرر شده اند؟ وی 
گفت: ما بنا داریم طی این تفحص روشــن شود 
که کل گردش مالی بورس طی ســه دوره سال 
۱۳۹۸، شش ماهه دوم ســال ۱۳۹۹ و شش ماه 
ابتدایی سال ۱۳۹۹ چقدر بوده است؟ چه مقدار 
درآمدزایی مالیاتی برای دولت داشــته اســت؟ 
کارگزاری ها هر کدام چه مقدار کارمزد گرفته اند و 

این پول ها کجا هزینه شده است.

۱۵۰۰ تریلیون ریال از سرمایه مردم در بورس ذوب شد
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