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معاون گمرک ایران اعالم کرد:
افزایش ۶۸ درصدی ارزش کاالهای 

اساسی ترخیصی 
ایلنــا- معاون 
گمرک ایــران با بیان 
اینکه از ابتدای امسال 
تا اول شهریور ماه بیش 
از 10 میلیون تن کاالی 
اساسی ترخیص شده، اظهار داشت: با دستور رییس 
جمهوری مقرر شده به قید فوریت وضعیت کاالهای 
اساسی رســوبی در بنادر و گمرکات کشور توسط 
وزارت جهاد کشاورزی احصاء و بانک مرکزی، پس 
از اعالم وزیر جهاد کشاورزی، به قید فوریت نسبت 
به تامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی اقدام کند. 
مهرداد ارونقی درباره میزان دپوی کاالهای اساسی 
اظهار داشت:  از ابتدای سال جاری تا اول شهریورماه، 
بیش از 10 میلیون تن کاالهای اساســی مشمول 
ارز ترجیحی به ارزش بیــش از 5/5 میلیارد دالر از 
گمرکات کشور ترخیص شده که در مقایسه با مدت 
مشابه در سال قبل، از نظر وزن، 17درصد و از نظر 

ارزش 68درصد افزایش داشته است.
    

الیحه احیای جهاد سازندگی 
به زودی به دولت ارائه می شود

 ایرنا - وزیر جهاد 
کشــاورزی گفت: این 
وزارتخانه بــه زودی 
الیحه ای برای احیای 
جهاد ســازندگی در 
راستای توسعه پایدار روستایی و حمایت از تولید 
در این مناطق به دولت تقدیم می کند. سیدجواد 
ساداتی نژاد افزود: با توجه به دستور رییس جمهوری 
مبنی بر احیای جهاد سازندگی و مدیریت یکپارچه 
در روســتاهای کشــور به زودی در وزارت جهاد 
کشاورزی برنامه ریزی به منظور تحقق این مهم با 
مدیریت مناسب برای حمایت از تولید روستاها با 
تقدیم الیحه ای به دولت پیشنهاد و اجرایی شدن 
آن مورد توجه قرار می گیــرد. وی ادامه داد: یکی از 
پیشنهادها این است که برای شــروع با ایجاد یک 
معاونت با این عنوان در وزارت جهاد کشاورزی بتواند 
فعالیت خود را آغاز کند تا ایجاد ســاز و کار قانونی 
آن در قالب ســازمانی که چندین دوره در مجلس 
شورای اسالمی با ارایه طرح هایی در این خصوص و 
عنوان های مختلف بوده است بتواند یک ساماندهی 

مناسبی را در این حوزه عملیاتی کند.
    

وعده وزیر صمت برای کاهش 
قیمت سیمان به ۲۵ هزار تومان 

توسعه ایرانی- 
نایب رئیس اول مجلس 
گفت وزیر صمت قول 
داده اســت قیمت هر 
پاکت سیمان ظرف 15 
روز به ۲5هزار تومان برسد. علی نیکزاد در یادداشتی 
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
 پیش از این دو سرپرست و یک وزیر دولت دوازدهم 
قول ســاماندهی بازار فوالد و ســیمان داده بودند 
که متأسفانه نتوانســتند عمل کنند. وی افزود: در 
نشستی که با وزیر جدید صمت داشتیم، قول دادند 
قیمت هر پاکت ســیمان ظرف 15 روز به ۲5هزار 
تومان برسد و قیمت میلگرد هم در 3 مقطع یک ماهه 

به طور کامل ساماندهی شود.
    

هدف گذاری برای تولید ۲۶میلیون 
چادر مشکی

 پرویــز فتاح گفت: 
این مجموعه مشتمل 
بر ســه کارخانه است 
که با تولید انواع پارچه، 
زمینه اشتغال نزدیک 
بــه 500 نفر را به صورت مســتقیم در دو اســتان 
چهارمحــال و بختیاری و اســتان اصفهان فراهم 
کرده است. رئیس بنیاد مســتضعفان در بازدید از 
تنها کارخانه تولید چادر مشکی کشور در شهرکرد 
گفت: تولید چادر مشکی برای تامین نیاز کشور از 
موضوعات مورد تاکید ما است و این مجموعه عالوه 
بر تولید چادر مشــکی، انواع فاستونی، پارچه های 
مانتویی، پارچه های مقنعه، شال و روسری، لباس 
کار، پارچه های صنعتی و منسوجات خانگی از جمله 
پارچه های پرده ای را تولید می کند. وی اضافه کرد: 
در حال حاضر این کارخانه ساالنه 10 میلیون متر 
انواع چادر مشکی را تولید می کند و در صورت تکمیل 
طرح توسعه ای در این مجموعه، ظرفیت تولید چادر 
مشکی تا سقف 16 میلیون متر قابل افزایش است. به 
گفته وی مقرر شد پس از افزایش ظرفیت تولید به 16 
میلیون متر انواع چادر مشکی در سال، زمینه افزایش 
ظرفیت تولید 10 میلیون متر مربع دیگر به ظرفیت 

چادر مشکی در این مجموعه، فراهم شود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

چهره فقر حاال بیش از پیش نمایان شده 
است. آنالین شدن آموزش سبب شده 
است که بسیاری از دانش آموزان به دلیل 
در اختیار نداشتن گوشی هوشمند از یک 
سو و تعمیق فقر و نبود امکان خرید حتی 
دفتر و کتاب از سوی دیگر ترک تحصیل 
کنند..  این چنین اســت که پای فقر به 
درس و تحصیل ایرانی  ها رسیده است. 
حاال اتحادیه فروشندگان نوشت افزار از 
کاهش 70 درصدی فروش لوازم التحریر 
خبر می دهد و معاونت سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش هم خبر داده است که بیشتر از دو 
میلیون دانش آموز هنــوز کتاب های 
درسی خود را خریداری نکرده اند. این در 
حالی است که سازمان سنجش هم اعالم 
کرده که امســال بیشــتر از 50 درصد 

کنکوری ها انتخاب رشته نکرده اند.

افزایش ۱۱درصدی فقرا 
افزایش سرسام آور نرخ تورم وضعیت 
معیشت بسیاری از ایرانی ها را با مشکل 
مواجه کرده است.  بر اساس داده هایی 
که تا پاییز ۹۹ در پایــگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان تجمیع شــده،  حداقل 31.۴ 
درصد از ایرانیــان در پاییز ۹۹ زیر خط 
فقر بوده اند و ایــن یعنی از جمعیت 85 
میلیون نفری ایران، ۲6 میلیون و 700 

هزار نفر در محرومیت به  سرمی برند.
این روایت، آمارهای رسمی از نقشه 
محرومیت در ایران اســت که اســتان 
سیستان و بلوچستان با محرومیت 6۲ 
درصدِی جمعیت را رکورددار بدترین 
وضعیت معرفی می کنــد درحالی که 
میانگین نــرخ محرومیت در کشــور 
31.۴ درصد اعالم شــده و استان یزد 
با نرخ 16درصــدی بهترین وضعیت 
را از این نظر داشــته اســت و بعد از آن 
استان های سمنان و تهران با نرخ های 

17 و 1۹ درصدی در رتبه های دوم و سوم 
از نظر کمترین میزان فقر قرار می گیرند. 
براساس این گزارش، بعد از سیستان و 
بلوچســتان، محروم ترین استان های 
کشــور به ترتیب، خراســان شمالی با 
نرخ ۴6 درصد و هرمــزگان با نرخ ۴۴ 
درصد هســتند. همچنین این گزارش 
نشان می دهد که در 10 سال گذشته، 
پایین ترین نرخ فقر در ایران به سال ۹۴ 
اختصاص داشــته که در آن ۲0 درصد 
ایرانیان زیر خط فقر بوده اند و از سال ۹۴ 
تا ۹۹ در یک بازه پنج ساله، حداقل 11.۴ 

درصد به نرخ محرومان اضافه شده اند.
کاهش ۷۰ درصدی فروش 

نوشت افزار
حاال گویــا دامنه فقر بــه درس و 
تحصیل ایرانی ها رسیده است. فارس 
به نقل از فریبرز درتاج، رئیس انجمن 
روانشناسی تربیتی ایران نوشته است 
که در ایران ۴ میلیون نفر از دانش آموزان 

عضو سامانه شاد نیستند و یا دسترسی 
به اینترنت، تبلت و گوشــی هوشمند 
ندارند. علی اکبر حق دوســت، معاون 
آموزشی وزیر بهداشت نیز حاال به نقل 
از وزیر آموزش و پرورش گفته اســت: 
۲5 درصد از فرزندان خانواده ها »حتی 
برای یک ساعت در طول شب دسترسی 
به گوشی هوشمند ندارند و این یعنی 
این درصــد از عزیزان تــرک تحصیل 

کرده اند«
موســی فرزانیان، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان نوشــت افزار و لــوازم 
مهندسی نیز اعالم کرده است که فروش 
نوشــت افزار حدود 70 درصد کاهش 

یافته است.
او توضیح داده است: متاسفانه رکود 
شدیدی در بازار لوازم التحریر حاکم است 
زیرا بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور 
و بسته شدن مدارس و دانشگاه ها تقاضا 

برای خرید به شدت کاهش یافته است.
او در مــورد وضعیــت تولیــد 
لوازم التحریــر بیان داشــت: تولید نیز 
شرایط مشــابه با توزیع دارد با توجه به 
کاهش تقاضا، برخــی تولیدکنندگان 
شیفتهای کاری خود را کاهش داده اند 

و یا اقدام به تعدیل نیرو کرده اند .
فرزانیان گفت: بخشــی از تولیدات 
سال گذشته بدون تقاضا در انبارها مانده 
است و امســال هم تولید در این بخش 
کمتر شده اســت اما با توجه به کاهش 
تقاضا مشکلی در تامین نیاز بازار احساس 

نمی شود.
او تاکید کرد: در حال حاضر فروش 
لوازم التحریر حدود 70 درصد کاهش 
یافته است و فروشــندگان با ۲0 تا 30 

درصد ظرفیت خود کار می کنند.
هر چند برخی کاهش شدید خرید 
لوازم التحریر را به مســاله آنالین بودن 

آموزش و نیاز کمتر بــه کیف و کتاب و 
نوشت افزار مرتبط می کنند، اما کاهش 
خرید کتاب نشان می دهد اتفاق دیگری 

رخ داده است. 
 بیش از ۲ میلیون دانش آموز 

کتاب درسی نخریدند
این موضوع در حالی رخ می دهد که 
معاون ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی با اعالم اینکه تــا کنون 1۲ 
میلیون و 88۹ هزار دانش آموز نسبت 
به خرید اینترنتی کتاب های درســی 
خود اقدام کرده اند، گفته است هنوز دو 
میلیون و 110 هزار دانش آموز کتاب های 
درســی خود را خریداری نکردهاند و 
به همین دلیل مهلــت خرید اینترنتی 
کتاب هــای درســی تا ۲0 شــهریور 
تمدید شده است. عالوه بر این سازمان 
سنجش هم گزارش داده است 50 درصد 
کنکوری های امسال قید دانشگاه رفتن را 
زدند و انتخاب رشته نکردند. از میان یک 
میلیون و 8۲ هزار نفری که امسال مجاز 
به انتخاب رشته دانشگاه بودند تنها 5۲۴ 
هزار نفر انتخاب رشــته کردند و حدود 
560 هزار نفر قید انتخاب رشته را زده اند.

ترک تحصیل دانش آموزان 
راهنمایی ۲ برابر شد

مجموع این پدیده های تازه در بازار 
نوشت افزار و رفتار تحصیلی دانش آموزان 
و دانشجویان در شرایطی رخ می دهد که 
مرکز آمار ایران، سال گذشته گزارش داد 
نرخ »ترک تحصیل« در مقطع متوسطه 
اول و دوره راهنمایــی بــه ۴/۴ درصد 

افزایش یافته است.
در گزارش مرکــز آمار ایــران از 
وضعیت آموزش در ســال های ۹5 تا 
۹8 آمده، نرخ »تــرک تحصیل« که 
در ســال تحصیلی ۹۴-۹3 حــدود 
8/۲ درصــد بود، در ســال تحصیلی 

 ۹8-۹7 افزایش یافته و به ۴/۴ درصد 
رسیده است.

نرخ ترک تحصیل در دوره ابتدایی اما 
در سال تحصیلی ۹۴-۹3، حدود ۲3.1 
درصد بوده که در سال تحصیلی ۹7-۹8 
به ۹ درصد رسیده و کاهش یافته بود. قابل 
توجه است که بســیاری از مردم در این 
وضعیت حتی چشم انداز امیدوارانهای 
نســبت به آینده ندارند و جدیدترین 
نظرسنجی ایسپا اما از دلیل دبگری هم 
رونمایی می کند. حــدود 60 درصد از 
شهروندان امیدی به بهتر شدن وضعیت 

کشور در سال آینده ندارند.
این در حالی اســت که کارشناسان 
اقتصاد هم با اشاره به رشد افسارگسیخته 
نقدینگــی و عــدم گشــایش در 
سیاست های خارجی نسبت به تداوم 
رشــد نرخ تورم در آینده هشدار داده 
و می گوینــد که این مســاله می تواند 
جمعیت بیشتری را به زیر خط فقر ببرد. 
افزایش آمار ترک تحصیــل می تواند 
سبب افزایش تعداد بی سوادان در آینده 
شود که مشــکالت متعددی را موجب 
خواهد شد چرا که اشتغال این افراد در 
آینده با خطراتی عجیب مواجه می کند. 

رکود شدید در بازار لوازم التحریر فقط به دلیل آموزش آنالین نیست؛

ترک تحصیل؛ حلقه ای از زنجیرة فقر فراگیر
بر اساس داده هایی که تا 

پاییز ۹۹ در پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان تجمیع شده،  

حداقل ۳۱.۴ درصد از 
ایرانیان در پاییز ۹۹ زیر خط 

فقر بوده اند و این یعنی از 
جمعیت ۸۵ میلیون نفری 

ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر در محرومیت به 

 سرمی برند

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: 
از آنجا که در مدت مشابه سال گذشته به علت شرایط پیش 
آمده ما نتوانســتیم صادرات زیادی داشته باشیم به همین 
دلیل افزایش صادرات 53 درصدی زیاد و شــگفت انگیز به 
نظر می رســد ولی االن هم میزان صادرات ما به ترکیه رقم 
خاصی نیست. مهرداد ســعادت در گفت وگو با ایلنا در مورد 
آخرین وضعیت تجارت ایران و ترکیه گفت: خوشبختانه در 
چهارماهه ابتدای امسال با افزایش صادرات به ترکیه مواجه 
بودیم و تراز تجاری ما با این کشور نیز مثبت بوده است. اما باید 
توجه داشت از آنجا که در مدت مشابه سال گذشته به علت 
شرایط پیش آمده ما نتوانستیم صادرات زیادی داشته باشیم 

به همین دلیل افزایش صادرات 53 درصدی 
زیاد و شــگفت انگیز به نظر می رســد ولی 

االن هم میزان صــادرات ما به ترکیه رقم 
خاصی نیســت. وی افزود: میزان حجم 
مبادالت ایران و ترکیــه در این مدت 1 
میلیارد و ۲00 میلیون دالر بوده است اما 

رقم بزرگی نیست، ما قابلیت ساالنه 15 میلیارد دالر مبادله 
تجاری را با ترکیه داریم. از این میان حدود 650 میلیون دالر 
صادرات ما به ترکیه و حــدود 550 میلیون دالر هم واردات 
از این کشور بوده است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و ترکیه خاطرنشان کرد: بیشــتر اقالم صادراتی ما به ترکیه 
مواد اولیه و خام، خشکبار و محصوالت کشاورزی بوده، کاالی 
ساخته شده بین اقالم صادراتی ما بسیار کم است. واردات ولی 
از این کشور بیشتر کاالی ســاخته شده بوده است.  سعادت 
در پاسخ سوالی در مورد وضعیت واکسیناسیون ایرانیان در 
ترکیه گفت: کشور ترکیه به هیچ وجه برای ایرانیان غیرمقیم 
واکسیناســیون انجام نداد. ترکیه مثل ارمنستان نبود که 
بتوان برای واکسیناسیون به آن ســفر کرد. در خود ترکیه 
75 میلیون دز واکسن زده شده اســت اما شاید یک 
مورد هم نبوده که به افراد غیرمقیم واکسن تزریق 
کنند. سختگیری زیادی در این کشور وجود 
داشت که برای واکســن حتما باید اقامت 

ترکیه داشت.

مدیرکل صنایع برق، فلــزی و لوازم خانگی وزارت 
صمت گفت: تا زمانی که شــرکت های تولیدی داخل 
بتوانند نیاز بازار داخلــی را از نظر کیفی و کمی تامین 
کنند، واردات لوازم خانگی نخواهیم داشت. به گزارش 
»توسعه ایرانی« از وزارت صمت، کیوان گردان با بیان 
این مطلب، افزود: از سه سال پیش ورود لوازم خانگی به 
کشور همزمان با شروع تحریم ها ممنوع شد تا صنعت 
تولید لوازم خانگی فرصت رشد پیدا کند. وی با اشاره 
به برنامه هــای وزارت صمت از وضعیــت تولید لوازم 
خانگی از دو سال گذشته، ادامه داد: در سال گذشته در 
تامین اقالم اصلی لوازم خانگی به خودکفایی رسیدیم. 

مدیرکل صنایع برق، فلــزی و لوازم خانگی وزارت 
صمت اضافه کرد: خاطره بد عهدی شرکت های 

خارجی تولید کننده لــوازم خانگی از 
ذهن ما نرفته است. گردان با بیان اینکه 
برنامه ای بــرای واردات لوازم خانگی 
نداریم، افزود: بحث ورود لوازم خانگی 

در فضای رسانه ای پررنگ شده است و این موضوع در 
دستور کار وزارتخانه نیســت. »حمید رضا غزنوی« 
سخنگوی انجمن لوازم خانگی هم از تولید انبوه لوازم 
خانگی در کشــور گفت و افزود: تولید کنندگان لوازم 
خانگی در سال ۹۹ توانستند 15 میلیون و نیم دستگاه 
لوازم خانگی تولید کننــد. غزنوی گفت: صنعت لوازم 
خانگی در چندسال گذشــته برای کشور آبرو خرید و 
از طرفی وزارت صمت هم نشان داد کشور پای تولید 
کننده و برندهای داخلی ایســتاده است. وی از آشتی 
کردن مردم با خرید تولیدات داخلــی گفت و افزود: 
امروز هر خانــواده ایرانی با میــزان توانایی مالی خود 
می تواند از تنوع لوازم خانگی تولید داخل استفاده 
کند. سخنگوی انجمن لوازم خانگی از نقد های 
غیرمنطقی درباره ایجاد انحصار لوازم 
خانگی انتقاد کــرد و گفت: بزرگترین 
تولید کننده لوازم داخلی تنها ۲0درصد 

نیاز بازار را تامین می کند.

تکلیف واردات لوازم خانگی روشن شدترکیه به ایرانیان غیرمقیم واکسن تزریق نمی کند

خبر

وزیر نفت با بیان اینکه مقدار کنونی ذخیره ســازی های 
سوخت نیروگاهی نسبت به دوره مشــابه پارسال 30 درصد 
کمتر است، گفت: همه تالشــمان این است ظرفیت سوخت 

مایع نیروگاه ها را باال ببریم.
به گزارش ایســنا، جواد اوجی، پس از بازدید از پاالیشگاه 
نفت تهران در جمع خبرنگاران گفت: توفیق شــد از یکی از 
قدیمی ترین پاالیشگاه های کشور که نزدیک به 13.5 درصد 

ظرفیت پاالیشی کشور را در اختیار دارد بازدید کنیم.
وی افزود: این پاالیشگاه آخرین مراحل تعمیرات اساسی و 
تأمین سوخت کشور و تولید فرآورده ها از جمله بنزین و گازوئیل 
را در دســتور کار دارد، همچنین افزایش کمی و کیفی برای 
ظرفیت پاالیشی کشور دیده شده است، در دولت سیزدهم، 
وزارت نفت افزایش ظرفیت پاالیشــگاه های موجود و  ایجاد 

ظرفیت پاالیشی جدید را دنبال می کند.
وزیر نفت اضافه کرد: وزارت نفت در دولت ســیزدهم دو 
دستور کار در بحث پاالیشــگاه ها دارد، مورد نخست ارتقای 
کمی و کیفی پاالیشــگاه های کنونــی و دوم ایجاد ظرفیت 

پاالیشگاه های جدید یا همان پتروپاالیشگاه ها خواهد بود.
اوجی گفت: خوشبختانه ســرمایه گذاران در بحث ایجاد 
و توسعه ظرفیت های پاالیشــی مشخص شدند و توافق هایی 
هم با وزارت نفت شده اســت و طبق برنامه زمانبندی شده، 
مسیر توسعه کمی و کیفی پاالیشــگاه ها طی می شود و برای 
پاالیشگاه های جدید هم مطابق برنامه ای که سرمایه گذاران 
متعهد شده اند، دولت هم بحث مجوز تنفس خوراک را برای 

آنها در نظر گرفته است.
 ظرفیت پاالیش نفت کشور

 ۱.۵ برابر می شود
وی ادامه داد: ان شــاءاهلل طبق زمانبندی تعریف شــده 
برای پاالیشــگاه های موجود و پاالیشگاه های جدید در چهار 
تا پنج ســال آینده ظرفیت پاالیشــگاه های کشور یک و نیم 
برابر می شــود. اوجی همچنین از تحویل روزانه ۲60 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه ها خبرداد و گفت: امیدواریم با 
برنامه ریزی و تدابیر اندیشیده شده کمترین چالش را در تأمین 

سوخت زمستانی گاز بخش خانگی داشته باشیم.

وی به موضوع گازرســانی به بعضی از شــهرها اســتان 
سیستان وبلوچستان نیز اشاره و اعالم کرد: پیرو نشستی که 
رئیس جمهوری در منطقه سیستان و بلوچستان داشتند، قول 
دادند که بحث گازرسانی به شهرهای خاش، میرجاوه و زابل 
انجام شود، ما هم قول می دهیم که با برنامه ریزی تا پایان سال 
این شهرها به شبکه گاز کشور متصل شوند و مردم این شهرها 
تا پیش از پایان امسال از نعمت گاز بهره مند شوند. وزیر نفت در 
پاسخ به پرسشی درباره ناترازی گاز افزود: پارسال در فصل سرما 
روزانه 1۴0 تا 150 میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشت 
که با محدودیت ارسال گاز طبیعی به صنایع و بخش نیروگاهی 

و جایگزین کردن سوخت مایع، جبران شد.
بحث دیپلماسی گازی و افزایش سهم ایران از تجارت 

گاز دنبال می شود
اوجی گفت: امسال باتوجه به اینکه ما در زمینه تولید گاز 
طبیعی رقم اضافه ای نخواهیم داشت و مصرف در بخش های 
خانگی، صنایع و نیروگاهی هم نسبت به پارسال با افزایش 10 
درصدی روبه رو می شــود، پیش بینی می کنیم در فصل سرد 
سال )دی و بهمن ماه( روزانه با ۲00 میلیون مترمکعب کسری 
گاز روبه رو شــویم که طبق برنامه ریزی ها برای جایگزینی با 
ســوخت مایع، ســعی می کنیم هموطنان مان دچار مشکل 
نشوند. وی ادامه داد: بحث ارتقای کمی و کیفی فرآورده های 
نفتی به ویژه نفت کوره را همچنان دنبال می کنیم و در دو تا سه 

سال آینده بی شک درجه گوگرد موجود در نفت کوره بیشتر 
پاالیشگاه ها به ویژه پاالیشگاه نفت آبادان را کاهش می دهیم، 
ما هم اکنون گازوئیل یورو ۴ به نیروگاه ها تحویل می دهیم و در 
بعضی از موارد کیفیت گازوئیل تحویلی نزدیک به استاندارد 
یورو 5 اســت و برنامه ریزی کرده ایم که بیشــتر نیروگاها از 
گازوئیل پاک استفاده کنند. وزیر نفت به موضوع دیپلماسی 
گازی نیز اشــاره کرد و گفت: یکی از بحث هایی که ما دنبال 
می کنیم بحث دیپلماسی گازی با کشورهای همسایه از جمله 
ترکمنستان اســت، این موضوع را هم در دستور کار خواهیم 
داشت که ســهم  کنونی ۲ درصدی تجارت گاز ایران افزایش 
یابد، همچنین مذاکراتی هم با طرف های ترکمنستانی، عراقی 
و دیگر کشورهای همسایه برای افزایش صادرات و تجارت گاز 

خواهیم داشت.

پیش بینی نگران کننده وزیر نفت :

دی و بهمن ماه با کسری گاز روبرو می شویم


