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خبر اقتصادی

انباشت  ۴۰۰هزارتنگوشت قرمز
در سردخانههایکشور

ایلنا -منصور پوریان رئیس شورای تامین دام
کشور گفت :به دلیل مشــکالت ذکر شده از 800
هزار تن گوشت قرمز تولیدی در سالجاری تاکنون
 400هزار تن آن به صورت منجمد در سردخانهها
انباشت شده است .وی ادامه داد :عالوه بر 800هزار
تن وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجازه واردات33
هزار تن گوشت منجمد خارجی را نیز داده است .به
گفته پوریان؛ انباشت گوشت قرمز تولید داخل در
پی کاهش مصرف همراه با وارداتی که به اعتقاد او
در زمان مازاد بیش از نیمی از تولید بیمعنا است و
موجبشدهدامدارانبابازاربیرمقروبهروشوندکه
فرصت را برای سودجویی افراد فرصت طلب فراهم
کرده است .وی قیمت باالی گوشت قرمز در خرده
فروشیهابهرغمقیمتخریدپاییندامازدامدارانرا
گواهحضوراینافراددانست.پوریانباتاکیدبراینکه
در حال حاضر قیمت گوشت گوسفندی در خرده
فروشیهابهصورتکاذببهبیشاز 130هزارتومان
افزایشیافتهاست،اظهارکرد:باتوجهبهقیمتخرید
دامازدامدارانقیمتگوشتقرمزدامسنگینبرای
مصرف کننده نباید بیش از  90هزار و دام ســبک
بیش از  100هزار تومان باشد .وی قیمت خرید هر
کیلوگرم گوساله درب دامداری را  38هزار تومان و
هرکیلوگوسفندرا 47هزارتومانعنوانکرد.

قیمت بلیت نوروزی قطار
افزایش نمییابد

توسعه ایرانی -مدیرعامل شــرکت راه آهن
افزود:درکلایامنوروز ۴هزارو ۷۲۷قطاربهمسافران
نوروزیخدماترسانیخواهندکردوهرروزبیشاز
 ۱۰۳هزارنفردرشبکهریلیجابهجامیشوند.سعید
رسولیازآغازپیشفروشنوروزیبلیتقطارازپنجم
اسفند ماه خبر داد و گفت :پیک سفرهای نوروزی از
 ۲۵اســفند تا ۱۵فرودین خواهد بود .وی ادامه داد:
طبقبرنامهریزیشدهدراینایامحرکتوسیرروزانه
۲۳۰قطارپیشبینیشدهاست.مدیرعاملشرکتراه
آهن افزود :در کل ایام ۴هزار و ۷۲۷قطار به مسافران
نوروزیخدماترسانیخواهندکردوهرروزبیشاز
۱۰۳هزارنفردرشبکهریلیجابهجامیشوند.رسولی
گفت:درمجموعظرفیتراهآهندرایامپیکنوروزی
برایجابهجایی۲میلیونو ۱۷۶هزارنفرپیشبینی
شده است .معاو ن وزیر راه و شهرســازی با اشاره به
کاهش میزان سفرهای ریلی در دوران کرونا اظهار
داشت:بیشاز ۱۹میلیونسفرکاهشپیداکردهکه
بااحتسابسفرهایحومهایوبینشهری ومتوسط
قیمتبلیتتا ۱۰۰هزارتومان،میزانکاهشفروش
بههزارو۹۸۰میلیاردتومانمیرسد.

مخالفتمجلسباپیشنهاداعطای
سهمیهبنزینبهخانوارهایفاقدخودرو

ایسنا-نمایندگانمجلسباپیشنهادیمبنی
بر اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو
مخالفت کردند .در جریان بررسی جزئیات الیحه
بودجهمالکشریعتیپیشنهادیرابرایاختصاص
ماهانه ۱۵لیتر به هر نفر در خانوار مشمول دریافت
یارانه فاقد خودرو مطــرح کرد که نمایندگان با آن
مخالفتکردند.همچنینپیشنهاددیگریمبنیبر
الزامرانندگانبهاستفادهازکارتسوختمطرحشد
کهدرآنپیشبینیشدهبودخودروهایفاقدکارت
سوخت در هر مرحله سوختگیری ۱۰هزار تومان
پرداختکنندکهمجلسبااینپیشنهادنیزمخالفت
کرد.برخینمایندگانمعتقدبودندکهپیشنهادات
بنزینی نوعی سیاستگذاری است و نباید در قالب
الیحهبودجهمطرحشود.

چرتکه 3

اتفاقی تازه در عرصه روابط ایران و جامعهبینالملل در پیش است؟

چراغ سبز ژاپن وکرهجنوبی به ساختمان میرداماد

هانیه عسگری

دیروز تهران کانــون رایزنیهای
اقتصادی و سیاسی بود .انتشار خبر
توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی
هستهای در ســاعات پایانی سومین
روز اسفند ماه سبب شد روز گذشته
به یکی از پرخبرترین روزهای ایران
تبدیل شود.
در حالی که بررسی الیحه بودجه
ســال  ۱۴۰۰با تاخیر در دستور کار
مجلس شورای اســامی قرار دارد،
بخش مهمی از وقت پارلمان دیروز
به موضــوع توافق ایــران و آژانس
اختصاص یافت.
اخبــار مثبــت منتشــر شــده
در خصــوص توافق ایــران و آژانس
بینالمللی انرژی هستهای ،سبب شد
بازار ارز در اولین ساعات روز گذشته
روندی کاهشی را تجربه کند اما با آغاز
جلسه مجلس کم کم فضا تحتتاثیر
مخالفتهای سیاســی با این توافق
قرار گرفت و اصرار مجلس به خروج
کامل ایران از پروتکل الحاقی ،بازار ارز
را نیز متاثر کرد به طوری که به رغم
اخبار مثبت فراوان منتشر شده ،بازار

ارز در فاز احتیاط قرار گرفت و خرید
و فــروش به پایینتریــن حد ممکن
رســید .فعاالن بازار این وضعیت را
فاز انتظــار و بالتکلیفی برای اقتصاد
میدانند و معتقدند این کشمکشها
ریسک معامالت را در شرایط کنونی
باال میبرد.
چشمها به تهران خیره شد
در حالی که چشــمهای ناظران
سیاســی و بینالمللــی معطوف به
تهران بــود ،دیروز تهــران به عرصه
یکــی از شــدیدترین مخالفتهای
دو قوه با یکدیگر تبدیل شد .مجلس
شورای اســامی با مخالفت آشکار
و جدی با اقدامات دولت ،دســت به
شــکایت از روحانی و صالحی زد تا
اقتصاد بحــرانزده ایران حتی برای
ساعاتی کاهش ریسک سیستماتیک
را پذیرا نباشد.
فاصله از بهارستان تا میرداماد
هر چند نگاهها دیــروز خیره به
بهارســتان مانده بود امــا میرداماد
کانون خبرهای مثبت برای اقتصاد
ایــران بود .بر اســاس اعــام بانک
مرکزی ،پــس از مدتهای طوالنی
رایزنی ،باالخره ایــران و کرهجنوبی

به توافقی مشخص برای آزادسازی
بخشــی از منابع بانکی بلوکه شده
ایران در این کشــور دست یافتند .بر
اساس آمارهای ارائه شده  9میلیارد و
 200میلیون دالر از پول ایران در کره
جنوبی بلوکه شده است اما با توجه به
اعالم رئیس کل بانک مرکزی رویکرد
این کشور در قبال ایران تغییر کرده
اســت .کره زمانی یکی از مهمترین
شــرکای تجاری ایران محســوب
میشــد و بخش مهمی از بازار لوازم
خانگی ایران در اختیار شرکتهای
کرهای قرار داشــت .از ســوی دیگر
بخش مهمی از بازار موبایل ایران نیز
در اختیار شرکتهای کرهای است.
سهم باالی کرهایها در بازار ایران
سبب شد همتی در مذاکرات متعدد
خود با کرهایها آنها را تهدید کند که
اگر دســت به مقابله با ایران بزنند و
برای آزادسازی پولهای بلوکه شده
همکاری نکنند ،از بازار ایران محروم
میشــوند .البته ویتاکید داشت به
دلیل آنکه بخش مهمی از این کاالها
به صورت قاچاق به بازار ایران میآید
امکان استفاده از این اهرم برای ایران
وجود ندارد.

حاال بسیاری از ناظران بینالمللی
معتقدند توافق کــره جنوبی با ایران
بر ســر آزادسازی بخشــی از منابع،
به منزله چراغ ســبز آمریــکا برای
عادیسازی شرایط ایران و بازگشت
به دوران پیش از ترامپ است .برخی
کارشناســان با تکیه بر همین اتفاق
میگویند احتمــاالً دولت آمریکا در
قبال صادرات نفــت ایران نیز چنین
رویهای را پیش خواهد گرفت.
در دیدار با شرکای پیشین
چه گذشت؟
رئیس کل بانک مرکــزی ایران
دیروز در دیدار با ســفیر کره جنوبی
در جلسهای که به درخواست سفارت
این کشور برگزار شد از توافق بر سر
نحوه جابجایی و مصرف بخشــی از
منابع بانکــی ایران در این کشــور
خبر داد .
البته روابط عمومی بانک مرکزی
ایران بــه انتشــار خبــری کلی از
مراودات صورت گرفته بسنده کرد.
در بخشــی از ایــن خبــر آمده
است :در این جلســه توافقات الزم
در خصوص انتقــال منابع به مقاصد
موردنظر انجــام و تصمیمات بانک

مرکزی در خصوص حجم منابع مورد
انتقال و بانکهــای مقصد به طرف
کرهای اعالم شد.
کرهایها هرچند منافع آشکاری
را در بازار ایــران دارا بودند اما پس از
تحریمهای آمریکا نسبت به خروج
از بازار لوازم خانگی اقــدام کردند و
همچنین با اســتناد بــه تحریمها و
از یک ســو و عدم عضویت ایران در
افایتیاف از ســوی دیگر نسبت
به بلوکــه کردن  ۹میلیــارد و ۲۰۰
میلیــون دالر از منابــع بانکی ایران
اقدام نمودند.
این اما همه ماجــرای ایران و کره
جنوبی نبــود .عبدالناصــر همتی،
رییس کل بانــک مرکزی در صفحه
شخصی خود در اینســتاگرام البته
نارضایتی خود از رفتار کرهجنوبی را
اعالم و تاکید کرد :این توافق عاملی
بــرای چشمپوشــی از اقدامات کره
جنوبی نیست.
وی اعالم کرد :ضمن اســتقبال
از تغییر رویکرد کــره جنوبی تأکید
کردم ،اگرچه جمهوری اسالمی ایران
از تغییر رویکرد کشــورها و افزایش
همکاریها اســتقبال می کند ،اما
پیگیریهای حقوقی ایــن بانک به
منظور مطالبه خســارات ناشــی از
عدم همــکاری بانکهای کرهای در
ســالهای اخیر به قــوت خود باقی
خواهد بود و طرف کرهای باید تالش
زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی
از بین برود.
چراغ دوم روشن شد
ژاپــن کــه روزگاری یکــی از
مهمترین خریداران نفت ایران بود،
به واســطه تحریمهای آمریکا علیه
ایران در حوزه صادرات نفت ،نسبت
به قطع واردات نفت ایران اقدام کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی در این
خصوص نیز بدون اشاره به جزییات
اتفاق رخ داده اعالم کرد :در این دیدار
که به درخواست ســفارت ژاپن در
ایران برگزار شد« ،عبدالناصر همتی»
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به
مالقات پیشین با مقامات ارشد کشور
ژاپن و یادآوری تاکیدات خود مبنی
بر پایان دوران فشار حداکثری دولت
پیشــین آمریکا ،گفت :کشورهای

توافق ایران و کره در کنار
توافق ایران و ژاپن برای
آزادسازی منابع بلوکه شده
ایران و توافق اخیر با آژانس
بینالمللیانرژیهستهای
حکایت از پایان فشار
حداکثری آمریکا و آغاز
دوره جدیدی در اقتصاد
ایران دارد
دوست باید فارغ از فشارهای سیاسی
به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند.
وی در ادامه بر لزوم استفاده از منابع
ارزی ایــران در ژاپن تاکیــد کرد و
افزود :طرف ژاپنی باید در خصوص
اســتفاده ایران از منابــع مذکور و
انتقال آنها به سایر مبادی موردنیاز
بانک مرکــزی ایران ابتــکار عمل
داشته باشد.
ســفیر ژاپن در ایــران نیز ضمن
قدردانــی از تالش بانــک مرکزی
برای تسریع در پرداخت بدهیهای
شــرکتهای ایرانی بــه طرفهای
ژاپنی ،پیشنهاد اســتفاده از منابع
موجود برای خرید واکســن کرونا را
مطرح و بر اهتمام ســفارت ژاپن در
ایجاد ارتباط بین بانکهای مرکزی
دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور
و حل مسایل بانکی تاکید کرد.
در این خبر نیز اشارهای به میزان
منابع بانکی ایران در ژاپن نشده است.
همزمانی ایــن دو اتفاق با توافق نامه
ایران و آژانس ،قطعات پازلی اســت
که پس از قرارگیری در کنار هم این
نشانهها را آشکار میکند که اتفاقی
تازه در عرصه روابــط ایران و جامعه
بینالملل در پیش است .با این حال
اما مشــکالت متعدد داخلی مانند
مخالفت نمایندگان مجلس با قرارداد
اخیر ایران و آژانس ،میتواند در روند
ایجاد شــده خللی جدی ایجاد کند.
شــمارش معکوس آغاز شده است،
باید صبر کرد و نتیجــه زورآزمایی
قــوه مققنه با قــوه مجریــه را دید.
کدام طیف پیروز میشود؟ گذشت
زمان بــه زودی برنده را مشــخص
خواهد کرد.

خبر
زنگنه:

دلیل فحاشی علیه وزارت نفت ،نزدیک شدن به انتخابات است

وزیر نفت با بیان اینکه انتخابات نزدیک اســت ،گفت:
به وزارت نفت فحش میدهند که برای خود افتخار کسب
کنند ،اگر بحــث تخصصی و مدیریتی کنیم مشــخص
میشــود که کارهای آنها نه تنها افتخار نبوده بلکه خطا
بوده است.
به گزارش ایرنــا« ،بیــژن زنگنه» امروز در مراســم
بهرهبرداری از ســه خط لوله انتقــال فرآوردههای نفتی
و طرحهای ذخیره ســازی ،با اشــاره به نزدیک شدن به
زمان برگــزاری انتخابات ریاســت جمهــوری ،افزود:
پیروزی هزار پدر دارد و شکســت ،یتیم است .تصمیمات
ساخت پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس از سال  ۸۲آغاز
شــد و دولتهای بعــدی نیــز در حد تــوان و مدیریت
خود آن را پیــش بردند و ما نیز به همــان میزان قدردان
زحمات آنها هستیم.

وی ادامــه داد :در این میــان ،هر کــس میخواهد
دستاوردها را به اســم خود به ثبت در بیاورد .پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس واحدهای فرآیندی در نیمه سال ۹۲
حدود  ۴۰درصد پیشرفت داشتند.
وزیر نفت افزود :من همــواره معتقد بودم یکی از طرح
هایی که باید در مدیریت پــروژه درس داد طرح نیروگاه
شهید رجایی بود که به واسطه بی نظمی مدیریتی برای
اتمام کار ،تصمیم گرفتیم شرکت های پیمانکار عمومی
راهاندازی شود ،اما وقتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را
دیدم ،نیروگاه شهید رجایی در برابرش هیچ بود .در زمینه
اغتشاش مدیریتی بدتر از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در ابتدای دولت تدبیر و امید طرحی ندیدم.
وی تاکید کرد :این پروژه ابتدا با روش خوبی شــروع
شــده بود اما در دو مرحله قراردادها و انتقال قراردادها به

ســمتی رفته بود که باید در دانشگاه ها برای پرهیز از این
اقدامات تدریس کنیم .این اغتشاش مدیریت آنچنان زیاد
بود که سردار عبداللهی که فرمانده قرارگاه بود تعریف می
کرد که در جریان بازدید یکی از ســرداران سپاه پرسیده
بود که آیا اینجا داعش حمله کرده است؟
زنگنه با اشاره به اینکه از این واحد بهم ریخته با مدیریت
درست به سمتی رفتیم که بنزین تولید شد ،گفت :در این
پاالیشــگاه همه نوع کار شــده بود اما «واحد فرآیندی»
ساخته نشده بود .در این دولت مسئوالن پاالیش و پخش
هر هفته ســفر کردند و رفتند البته منتی نداشتیم چون
وظیفه ما بوده است اما باید تاکید کنم آنچه که به ما رسید
نه تنها پیشرفت کم بلکه یک پروژه مغشوش بود.
وی بــا تاکید بر اینکه فکــر و تدبیر مدیــران کار را به
نتیجه می رساند ،ادامه داد :متشکرم از کسانی که زحمت

 ۵مرز گمرکی ایران و عراق بسته شد

طبق اعالم مســئوالن گمرک ایران به
دنبال شــیوع ویروس کرونای انگلیســی
تردد مسافر از پنج مرز ایران و عراق ممنوع
شده است.
به گزارش ایســنا ،بعد از آنکه با شــیوع
ویروس جهش یافته کرونا ،محدودیت هایی
در مرز شلمچه و چذابه اعمال و تردد مسافر
ممنوع شد به تدریج این ممنوعیت افزایش
یافته و از فردا مرز مهران نیز بســته خواهد

شد .این در حالی است که از روز گذشته از
مرز تمرچین در پیرانشهر و کیله سردشت
نیز تــا دو هفته تردد مســافر ممنوع اعالم
شده بود.
تازه ترین اعــام لطیفی ،ســخنگوی
گمرک ایــران ،از این حکایــت دارد که به
منظور جلوگیری از شیوع کرونای انگلیسی
و با تصمیم استان های مرزی ،تردد مسافر در
مرزهای کیله سردشت ،پیرانشهر ،چذابه و

شلمچه بسته شده است و مرز مهران از فردا
تا اطالع ثانوی بسته می شود.
به گفته وی این تصمیمات صرفا در حوزه
تردد مسافری است و شامل کاالهای تجاری

کشــیدند اما نباید تکخوری کنند .زنگنه تصریح کرد:
دلیل اینکه حرف نمیزنیم این نیست که زبان نداریم بلکه
این است که وقت نداریم.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه شــرکت پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران در تامین به موقع نیازهای مردم
نقش اساسی دارد ،ادامه داد :ایران اکنون  ۱۳هزار کیلومتر
خطوط انتقال نفت و فرآورده دارد.
زنگنه با بیــان اینکه از  ۱.۵میلیون بشــکه از ظرفیت
پاالیشی کشور صرف مصارف داخلی می شود ،افزود۷۰۰ :
تا  ۸۰۰هزار بشکه نیز صادر میشود.

نمی شــود و همچنان فعالیت تجاری این
مرزها ادامه دارد.
طبق اعالم ســخنگوی گمــرک ایران
پیش از این نیز به دلیل شــیوع کرونا صرفا
افــرادی امکان تــردد از مرزها به ســمت
عراق یــا بالعکس را داشــتند کــه دارای
مجوز تردد خــاص مانند ویــزای درمان،
تحصیــل ،تجــار و دیپلماتیــک بودنــد
که در ایــن برهه زمانــی امکان تــردد را
نخواهند داشت.
لطیفی در مورد تــررد کاالهای تجاری
نیز یادآور شــد که از ابتدای شــیوع کرونا

بر اساس پروتکل های بهداشتی در مرزها
مبادله می شوند .گفتنی است که در اغلب
مرزها منعی برای تردد نیست و تبادل کاال
و مســافر با رعایت پروتکل های بهداشتی
صورت می گیرد.
این در حالی اســت که به دنبال انفجار
اخیر در گمرک اســام قلعــه ،همچنان
ورود کاالی جدیــد بــه مــرز دوغــارون
ممنــوع اســت و کاالهــای متوقــف در
مرز بــا اولویــت کاالهای فاسدشــدنی از
ســوی گمرک اســام قلعه افغانســتان
پذیرش می شود.

