
بررس�ي عملك�رد وزارت نف�ت در پرون�ده 
گازي تركمنس�تان نش�ان مي دهد، اش�تباه 
بزرگ اي�ن وزارتخانه نه تنه�ا منابع ارزي در 
خارج از كش�ور را به خطر انداخته است بلكه 
موجب ش�ده تا تركمنس�تان به رقيب بزرگ 
اي�ران در ب�ازار گازي منطق�ه تبديل ش�ود. 
تركمنس��تان چهارمي��ن دارنده ذخاي��ر گازي 
دنياست، اما به دليل نداش��تن دسترسي بزرگ 
به كشورهاي مصرف كننده گاز، مجبور است گاز 
خود را ارزان تر از س��اير توليدكنندگان عرضه يا 
ترانزيت كند. كشوري كه 70درصد از درآمدهاي 
خود را به صادرات گاز مي بيند، ولي طي چند سال 
گذش��ته به دليل كاهش قيمت گاز و همچنين 
از دس��ت دادن دو مش��تري اصلي گاز خود، در 

وضعيت بغرنجي به سر مي برد. 
بزرگ ترين منتفع��ان اين وضعيت عش��ق آباد، 
روس��يه و چين هس��تند هرچند ك��ه ايران هم 
مي توانس��ت با جدي تر كردن مذاك��رات خود با 
دولت اين كشور، مانند چين و روسيه امتيازات 
خوبي را از اين كش��ور دريافت كند، ولي در يك 
اشتباه بزرگ، اين كشور را به سوي داوري سوق 
داد و موجب ش��د همه چيز به ضرر ايران پايان 

يابد. 
س��قف قرارداد گازي ايران و تركمنستان ساالنه 
10ميليارد مترمكعب بود ك��ه به دليل اختالف 

طرفين در سال 95، تركمنس��تان صادرات گاز 
به اي��ران را متوقف ك��رد تا اخت��الف دو طرف 
پس از مذاك��رات نامنظم، به داوري برده ش��ود. 
تركمنس��تان به جز ايران، به كش��ورهاي چين 
و روس��يه نيز گاز صادر مي كرد كه با كنار رفتن 
تهران و مس��كو از خريد گاز تركمنستان در دو 
دوره متفاوت، چين يگانه خريدار گاز همس��ايه 

شمالي ايران شد. 
روسيه از سال 2016 واردات گاز از تركمنستان 
را متوقف ك��رده بود؛ ايران هم توق��ف واردات از 
تركمنس��تان را كليد زد تا اين كشور براي فتح 
دو بازار بزرگ، مذاكرات خ��ود را جدي تر كند. 
يكي چين و ديگري پاكس��تان و هند. چيني ها 
بزرگ ترين مش��تري تركمنس��تان هستند كه 
براس��اس آمارهاي رس��مي ش��ركت بي پي، در 
س��ال 2018 بيش از 33 ميليارد مترمكعب گاز 
از همسايه خود وارد كرده اند كه اين رقم در سال 

2017 حدود 31/7 ميليارد مترمكعب بود. 
عش��ق آباد در حال تالش براي يافتن بازارهاي 
جديد اس��ت. ترنس كاس��پين ب��ا چالش هاي 
فراواني مواجه ش��ده و بعيد است طي چند سال 
آينده به سرانجام روشني برس��د. روسيه نيز به 
عنوان مخالف سرس��خت اين پروژه، موفق شد 
گاز تركمنس��تان را با قيمتي ارزان تر دريافت و 
با خطوط لوله جديد خود، آن را ب��ه اروپا صادر 

كند. البت��ه تركمنس��تان به خوب��ي مي داند با 
وجود حمايت هاي امري��كا از اين خط لوله، فعاًل 
چاره اي جز كنار آمدن با خواسته روس ها ندارد 
و آغاز تجارت گاز ميان دو كش��ور را بايد در اين 
بس��تر ارزيابي كرد.  چين هم با سرمايه گذاري 
در تركمنس��تان نه تنها گاز ارزاني از اين كشور 
دريافت مي كند بلكه اصل سرمايه گذاري و سود 
خود را هم از درآمد صادرات گاز تركمنستان كسر 
مي كند و عالقه اي ندارند عش��ق آباد را به عنوان 

يك منبع ارزان انرژي از دست بدهد. 

  مازاد عرضه و جدي تر شدن پاكستان
وزارت نف��ت ب��ا پاي��ان دادن ب��ه واردات گاز از 
تركمنستان، اين كش��ور را در موضعي قرار داد 
تا به فكر بازاري جديد باش��د. تركمن ها به دليل 
نبود ظرفيت توليدي كه بتواند خط لوله تاپي را 
تغذيه كند، با مشكالت بسياري مواجه بودند و به 
گفته بسياري از كارشناسان، به همين دليل خط 
لوله تاپي چندان خوش��بينانه نبود؛ پروژه اي كه 
قرار بود و است گاز تركمنستان را به افغانستان، 

پاكستان و هندوستان برساند. 
با وجود اينكه امريكا و عربستان از دو دهه پيش 
پش��تيبان اين طرح بودند، اما تا س��ال 95 همه 
چيز روي كاغذ بود. با اش��تباه وزارت نفت، بيش 
از 10 ميلي��ارد مترمكعب از ظرفي��ت صادراتي 
تركمنس��تان خالي ماند تا اين كش��ور تاپي را با 
جديت بيش��تري دنبال كند. تركمنس��تان به 
شدت به پول گاز نياز دارد و اگر نتواند براي گاز 
خود مش��تري پيدا كند، دچار بحران اقتصادي 

مي شود. 
آنها بازار ايران را از دس��ت دادند تا به سمت بازار 
پاكس��تان خيز بدارند؛ همان بازاري كه با ايران 
قرارداد رسمي دارد، اما وزارت نفت آن را به حال 
خودش رها كرده است تا تركمنستان جدي ترين 
گزينه تأمين گاز اين كشور باشد و قرارداد آن را 
به طور رسمي امضا كند. امريكا و عربستان هم به 
طور كامل اين پروژه را حمايت مي كنند و حتي 
عربستان وام هاي بالعوضي را براي اين كشور در 

نظر گرفته  و بخشي را نيز پرداخت كرده است. 
به بيان س��اده تر، ايران نه تنها خود را از گاز ارزان 
تركمنستان – به نسبت ساير كش��ورها- محروم 
كرده است بلكه بازار پاكستان را نيز به طور كامل در 
اختيار عشق آباد قرار داده تا منافع جمهوري اسالمي 
ايران با چالش بزرگي مواجه شود. محكوميت ايران 
در نزاع گازي خود با با اين كش��ور حتمي بود و با 
وجود اينكه به وزارت نفت هشدار داده شد با مذاكره 
به اين نزاع پايان دهد، اما بي تدبيري حاكم بر وزارت 
نفت، همه چيز را به ضرر ايران و به سود كشورهاي 

روسيه، چين و پاكستان تمام كرد. 
چين و روس��يه با اين اقدام اي��ران، قدرت چانه 
زني شان در برابر تركمنس��تان براي واردات گاز 
افزايش يافت و پاكس��تان هم براي اين كش��ور 
تعيين تكليف مي كند. روسيه پس از مازاد گازي 
كه تركمنس��تان با آن مواجه ش��د، خريد 5/5 
ميليارد مترمكعب گاز تركمنس��تان را با قيمت 
نازلي آغاز كرد تا به اروپا ص��ادر كند و چين هم 
قيمت گاز را كاهش داد.  تركمنستان هم مجبور 
به پذيرش شرايط اين دو كشور شد چراكه چاره 
ديگري نداش��ت؛ جمهوري اسالمي ايران هم به 
راحتي مي توانست از اين شرايط بهره ببرد، ولي 
لجاجت ها و خود بزرگ بيني ها موجب شد تا همه 

چيز به ضرر كشورمان پايان يابد. 
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ایران بازار پاكستان  را به تركمن ها هدیه داد!

چين و روس�يه با اين اقدام 
ايران، قدرت چانه زني شان 
در برابر تركمنس�تان براي 
واردات گاز افزايش يافت و 
پاكستان هم براي اين كشور 
تعيي�ن تكلي�ف مي كن�د. 
روس�يه پس از مازاد گازي 
كه تركمنستان با آن مواجه 
ش�د، خري�د 5/5 ميليارد 
مترمكعب گاز تركمنستان 
را با قيمت نازل�ي آغاز كرد 
تا به اروپا صادر كند و چين 
هم قيمت گاز را كاهش داد

شكست ايران در نزاع گازي با تركمنستان به سود چين و روسيه تمام شد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

سيستم مالي امریكا در حال فروپاشي 
ي�ك اقتص�اددان امريكاي�ي عقي�ده دارد امري�كا ب�ه هم�راه 
انگلي�س، فرانس�ه و ايتالي�ا به ش�دت از رك�ود اقتص�اد جهان 
ناش�ي از همه گيري وي�روس كرونا ضرب�ه خواهند خ�ورد. چين 
كمترين تأثي�ر را خواهد ديد و اقتص�اد برتر جهان خواهد ش�د. 
 به گزارش راشا تودي، مكث كيس��ر و استيسي هربرت از كارشناسان 
امريكايي شبكه راشاتودي روسيه عقيده دارند همه گيري ويروس كرونا 
باعث مازاد پس انداز در امريكا شده كه كامالً برخالف سياست هايي است 

كه براي تحريك رشد اقتصادي اين كشور طراحي شده است. 
مكس با اشاره به اينكه اقتصاد امريكا براي پس انداز ساخته نشده است، 
گفت: »مردم خرج نمي كنند چون ما در آستانه يك ركود قرار داريم. 
سيستم مالي امريكا دوباره در حال فروپاشي است اين يك بحران ملي 

دوم در جهان و يك بحران براي فدرال رزرو است.«
به گفته مكس، چين در پايان سال جاري ميالدي اقتصاد برتر در جهان 
خواهد بود، نه به اين خاطر كه رش��د اقتصادي آن از ساير اقتصادهاي 
جهان بيش��تر اس��ت، به اين دليل كه كمترين تأثير را از ركود جهاني 

خواهد ديد. 
 وي گفت: در اين بين امريكا به همراه انگليس، فرانسه و ايتاليا به شدت 
از ركود اقتصاد جهان ضربه خواهند خورد. چين كمترين تأثير را خواهد 

ديد و اقتصاد برتر جهان خواهد شد. 

سيگنال  منفی  موج دوم كرونا به بازار فلزات
خب�ر افزاي�ش مبتالي�ان ب�ه كرون�ا در بس�ياري از كش�ورها 
س�رمايه گذاري در بخ�ش فل�زات اساس�ي را كمت�ر ك�رده و 
برخ�ي از آنها كاه�ش 50 دالري در ي�ك روز را تجرب�ه كرده اند. 
به گزارش فارس،  جديدترين قيمت فلزات اساسي در بازار بورس لندن 
منتشر شد. قيمت هايي كه در اين بازار منتشر مي شود به عنوان مبناي 

قيمت در ساير بازارهاي جهاني است. 
بررسي گراف قيمتي فلز مس نشان مي دهد كه قيمت اين فلز در يك 
ماه گذشته كاماًل افزايشي بوده و از  5376/5 دالر به رقم 6016/5 دالر 

رسيده است. 
بررسي گراف قيمتي فلز آلومينيوم نشان مي دهد كه قيمت اين فلز در 
يك ماه گذشته با نوسانات زيادي همراه بوده، اما در كل روند صعودي 
داشته است. قيمت اين فلز در دو هفته پيش كاهش يافته، اما در يك 
هفته گذشته به رش��د افزايشي خود ادامه داده اس��ت. قيمت اين فلز 

نسبت به يك روز گذشته كاهش 7دالري داشت. 
بررسي گراف قيمت فلز روي هم حاكي از رشد پرنوسان اين فلز در يك 
ماه گذشته بود، اما نسبت به روز گذشته كاهش يافته است. قيمت اين 
فلز نيز امروز نسبت به روز گذشته 50 دالر در هر تن افت داشته است. 
خبرهاي روند افزايش��ي مبتاليان به كرونا باعث شده سرمايه گذاران 
اين حوزه به اين جمع بندي برس��ند كه بهبود اوض��اع اقتصادي مثل 
پيش بيني ها نخواهد ب��ود. بنابراين س��رمايه گذاري در اين بخش در 

روزهاي اخير با كاهش همراه بوده است. 

پيشنهاد رفع  محاصره ميادین نفتي ليبي 
رهب�ران گروه هاي وابس�ته به ش�به نظامي�ان ارتش مل�ي ليبي 
پيشنهاد داده اند محاصره پايانه هاي صادراتي نفت  برداشته شود. 
به گزارش اويل پرايس، رهبران گروه هاي وابس��ته به ش��به نظاميان 
ارتش ملي ليبي پيشنهاد داده اند محاصره پايانه هاي صادراتي نفت كه 
از ماه ژانويه آغاز شده و تاكنون 6ميليارد دالر به صنعت نفت اين كشور 
خسارت وارد كرده است، برداشته شود.  احمد ادريس السنوسي، يكي از 
اين رهبران،در بيانيه اي گفت: پايانه هاي نفتي مجدداً بازگشايي شده اند 
و گروه هاي وابسته به ارتش ملي ليبي به خليفه حفتر، رهبر اين ارتش 
پيشنهاد داده اند تا توليد نفت را در مياديني كه به علت محاصره متوقف 

شده بود، از سر بگيرد.  
سخنگوي حفتر گفت كه ارتش ملي ليبي از »هرگونه وظيفه عمومي 
براي محافظت از تاسيسات نفتي« استقبال مي كند.  مدتي پس از آنكه 
حفتر حمله اي را عليه دولت ليبي آغاز كرد و وعده داد كه اين كشور به 
زودي يك دولت واحد خواهد داشت، در اواسط ماه ژانويه برخي قبايل 
و گروه هاي شبه نظامي پايانه هاي صادرات نفت ليبي را اشغال كردند. 

ارتش ملي وابسته به دولت ليبي شرقي است.
  بالفاصله پس از اين محاصره، ش��ركت ملي نفت ليبي براي صادرات 
نفت اعالم شرايط فورس ماژور كرد. مصطفي سناال، رئيس شركت ملي 
نفت ليبي هشدار داد كه اين محاصره مي تواند 55 ميليون دالر خسارت 

در روز به ليبي برساند. 

چين ۷۳ ميليون بشكه نفت ذخيره كرد
چي�ن ۷۳ ميلي�ون بش�كه نف�ت روي 5۹ نفتك�ش ش�ناور 
روي دري�ا در س�واحل ش�مالي كش�ور ذخي�ره ك�رده اس�ت. 
 به گزارش س��ي ان ان، چين در بهار سال جاري ميالدي آنقدر نفت 
خام ارزان خريداري كرده كه ترافيكي از نفتكش ها در بنادر آن براي 
تخليه اين نفت ايجاد شده است. دومين اقتصاد بزرگ دنيا و دومين 
مصرف كننده بزرگ نفت پس از امريكا، تا پايان س��ه ماهه دوم سال 
جاري ميالدي 73 ميليون بشكه نفت روي 59 نفتكش شناور روي 
دريا در سواحل شمالي كشور ذخيره كرده است. اين مقدار نفت سه 
چهارم تقاضاي نفت كل سياره زمين است.  بشكه هاي نفتي كه امروز 
به بنادر چين مي رسند، در ماه هاي مارس و آوريل خريداري شده اند 
يعني زماني كه قيمت نف��ت به خاطر همه گيري وي��روس كرونا به 

پايين ترين حد رسيده بود.
 نفت امريكا در 20آوريل براي اولين بار در تاريخ زير صفر دالر در هر 
بشكه معامله شد.   ذخاير نفتي شناور چين از پايان ماه مه چهار برابر 
شده است. انباشته ش��دن اين ذخاير روي دريا نشانه تمايل چين به 
خريد نفت ارزان در زمان شوك هاي شديد در بازار انرژي است.  در 
واقع، خريد باالي نفت چين باعث شد كه بازار آسيب ديده نفت دوباره 
رونق بگيرد. درست هفت هفته پس از س��قوط قيمت نفت تا منفي 
40 دالر در هر بشكه، قيمت نفت خام امريكا به 40 دالر در هر بشكه 
رسيد. اين 80دالر افزايش نتيجه كاهش بي سابقه توليد نفت توسط 
اوپك و روسيه، برداشته شدن محدوديت هاي اعمال شده جهت مهار 

گسترش ويروس كرونا و تقاضاي باال از طرف چين بود. 

قاچاق پوشاك ۸۰۰هزار شغل را از بين برد
مدي�ر اجراي�ي ط�رح مل�ي تكاپ�و وزارت تع�اون، كار و رف�اه 
اجتماع�ي با اش�اره ب�ه اينك�ه ج�زو س�ه كش�ور توليدكننده 
پوش�اك هس�تيم، اما فق�ط 50درصد پوش�اك داخ�ل را تأمين 
مي كنيم، گف�ت: چهار صنع�ت كف�ش، پوش�اك، لوازم خانگي و 
مبلمان پتانس�يل باالي�ي در جهش تولي�د و اش�تغالزايي دارند. 
رضا تازيكي، در گفت وگو با تسنيم درباره جهش توليد گفت: مهم ترين 
بخش هاي صنعت كه در كشور ما مي تواند به جهش توليد كمك كند، 

صنعت توليد كفش، پوشاك، لوازم خانگي و مبلمان است. 
مدير طرح تكاپو وزارت كار با بيان اينكه در حال حاضر حدود 550هزار 
نفر در صنعت پوشاك مشغول كار هستند، گفت: به رغم اينكه ما جزو 
سه كشور توليدكننده پوشاك هستيم، فقط 50درصد پوشاك كشور، 
در داخل توليد مي شود.  وي با تأكيد بر اينكه 50 درصد پوشاك كشور 
وارداتي اس��ت، اظهار داش��ت: بيش از 97 درص��د كارگاه هاي توليد 
پوشاك، كوچك هستند و تنها 3درصد آنها باالي 100نفر و فقط يك 

كارخانه باالي هزار نفر در اين زمينه در كشور وجود دارد. 
تازيكي افزود: گران تمام شدن قيمت كاالي داخلي باعث افزايش قاچاق 
و عدم رقابت پذيري مي شود، ما مي توانيم تعرفه ها را هوشمند كنيم، 
طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق كاال س��االنه 2/5 ميليارد دالر قاچاق 
پوشاك در كش��ور وجود دارد كه اين ميزان قاچاق برابر با ايجاد بيش 
از 700 تا 800 هزار نفر شغل در كشور است.  مدير طرح ملي تكاپو با 
اشاره به اينكه در صنعت كفش، مركز طراحي كفش تبريز را در دستور 
كار داريم، گفت: ظرفيت اشتغالزايي در صنعت كفش هم باالست. در 
حال حاضر نيازمند حدود 4تا 5هزار نفر نيروي كار متخصص در صنعت 

كفش براي كوتاه مدت هستيم. 

توليد ساالنه سيگار از ۵۴ ميليارد نخ گذشت
جديدتري�ن آم�ار منتشرش�ده از س�وي وزارت صنع�ت، معدن 
و تج�ارت )صم�ت( نش�ان مي ده�د ك�ه در س�ال ۹۸ ح�دود 
5۴ ميلي�ارد و ۸00 ميلي�ون ن�خ س�يگار تولي�د ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، اين رقم نسبت به توليد 48 ميليارد و 200 ميليون نخ 

در سال گذشته 13/7 درصد افزايش داشته است. 
در قانون برنامه پنجم توسعه تأكيد ش��ده بود كه كل واردات سيگار با 
برند اصلي در پايان اين برنامه به توليد داخل تبديل ش��ود تا با به صفر 
رساندن ميزان واردات اين محصوالت با به كارگيري از توان داخلي نياز 
مصرفي كشور در داخل تأمين شود كه اين امر در نهايت در سال 1397 
محقق شد.  همچنين سال گذشته 154ميليون نخ سيگار صادر شده 
كه نسبت به صادرات 150 ميليون نخي اين محصول در سال 1397 

حدود 2/7 درصد رشد داشته است. 
از طرف ديگر با توجه به اينكه ميزان مصرف س��االنه سيگار در كشور 
65 ميليارد نخ برآورد ش��ده، ميزان قاچاق نيز در س��ال گذش��ته 10 
ميليون و 31 هزار نخ برآورد شد كه نسبت به سال 1397 حدود 39/2 
درصد كاهش داشته است.  براس��اس اين آمار در سال گذشته حدود 
2 هزار و 374 تن توتون صادر شده كه نس��بت به صادرات 909 تن از 
اين محصول در س��ال 97، 161/3درصد افزايش داش��ته است. البته 
صادرات تنباكو معسل و سنتي در س��ال 1398 به ترتيب 29 و 73/3 
درصد كاهش داش��ته و به 83/9 و 134 تن رسيده است.  در اين ميان 
واردات تنباكو معسل در سال گذشته با 73/1 درصد كاهش به 822 تن 
رسيده،  در حالي  كه واردات اين محصول در سال 1397 حدود 3 هزار 

و 930 تن بوده است. 

افزایش ۳۳/6 درصدي هزینه اجاره مسكن 
مرك�ز آم�ار اي�ران اعالم ك�رد: در فص�ل به�ار 1۳۹۹، متوس�ط 
افزاي�ش هزين�ه اج�اره به�ا ب�راي كل خانوارهاي�ي ك�ه 
تمدي�د ق�رارداد داش�ته اند، براب�ر ب�ا ۳۳/6درص�د اس�ت. 
به گ��زارش فارس، در فصل بهار 1399 ش��اخص قيم��ت اجاره بهاي 
واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 175/1رسيد كه نسبت به 
فصل قبل )169/3(، 3/4درصد افزايش داشته است.  يكي از بخش هاي 
مهم در برآورد ش��اخص قيمت مصرف كننده، بخش مس��كن اس��ت. 
اين بخش ش��امل زير بخش هاي »اجاره بهاي واحدهاي مسكوني« و 
»خدمات نگهداري و تعمير واحد مس��كوني« )تعميرات جزيي واحد 
مسكوني: لوله كشي، گچ كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و...( مي باشد. 
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رئيس كميس�يون حمل و نق�ل ات�اق بازرگاني 
ته�ران مي گوي�د، در ش�رايطي بخ�ش قاب�ل 
توجه�ي از تمرك�ز ب�ر مقابل�ه ب�ا قاچ�اق ب�ه 
حمل و نقل زميني اختصاص يافته كه سهم مهم 
لنج ه�ا و قاچاق دريايي فراموش ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، فره��اد فزوني، رئي��س كميته 
حمل و نقل اتاق بازرگاني تهران، صحبت هاي خود 
را با مسائل مربوط به قاچاق در حوزه ترانزيت شروع 
كرد. فزوني بر لزوم توجه به تمام ابعاد قاچاق و مبارزه 
همزمان با تمام مبادي ورودي جنس قاچاق تأكيد 
كرد و گفت: در صورتي كه قصد كاهش جدي قاچاق 
وجود دارد، بايد تمام زواياي اين موضوع بررس��ي 
ش��ود.  او اظهار كرد: در س��ال هاي گذشته ارزش 
دالري قاچاق حدود 24 ميليارد دالر عنوان مي شد، 
اما اكنون برخي صحبت از 10 ميليارد دالر قاچاق از 
طريق ترانزيت و آن هم با كاميون و از مرزهاي زميني 
به ميان مي آورند اما در اين ميان س��خني از ميزان 
قاچاق لنج ها و قاچاقي كه از طرق ديگر وارد كشور 
مي شود، مطرح نيس��ت. در مقطعي عنوان مي شد 
كه روزانه 20 ميليون ليتر س��وخت از كشور قاچاق 
مي شود. در حالي كه امكان هرگونه تخلف و قاچاق 
در برخي حوزه ه��ا به حداقل رس��يده، اما صحبت 
از ميلياردها دالر قاچاق يخچال س��ايد باي سايد و 

ماشين لباسشويي و از اين قبيل وسايل مي شود.  به 
گفته او، در صورتي كه مدركي مبني بر وجود قاچاق 
در تمام بخش هاي ترانزيت وجود دارد بايد ارائه شود 
تا قانون با متخلفان قاطعانه برخورد كند؛ در غير اين 
صورت با همكاري تمام بخش هاي مقدمات رش��د 

ترانزيت فراهم شود. 
بحث درباره مشكالت اجرايي در حوزه ترانزيت در 
حالي مطرح شده كه پيش از اين فعاالن اقتصادي 
بارها از لزوم نگاهي جدي ب��ه اين موضوع صحبت 
كرده بودند.   جالل ابراهيمي - رئيس خانه اقتصاد 
ايران و تركيه - در گفت و گو با ايسنا، در اين زمينه 
گفت: با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي ايران و 
لزوم عبور كاالهاي شرق به غرب و شمال به جنوب از 
ايران، در سال هاي گذشته بسياري از كشورها تالش 
كرده اند، براي افزايش سهم خود از بازار ترانزيت، با 
ايران وارد رقابت شوند.  به گفته وي، در هفته هاي 
گذش��ته و با اس��تفاده از فضاي به وجود آمده پس 
از ش��يوع كرونا، بعضي از كش��ورهاي منطقه مانند 
تركيه، گرجس��تان و تركمنس��تان تالش كرده اند 
با طراحي مس��يري جديد، در حوزه ترانزيت نقش 
خود را گسترش دهند و در اين ميان اگر ايران نتواند 
ظرفيت هاي الزم را فراهم كند، تصويري كه از آينده 

ترانزيتي كشور وجود دارد، مثبت نخواهد بود. 

رکوردزنی قاچاق ته لنجی
خبرکوتاه


