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 چند روزی بیشــتر به پایان اسفند 
و فرارسیدن ســال 1401 باقی نمانده 
و مشاهدات میدانی نشــان می دهد؛ 
شــهروندان در این واپســین روزهای 
ســال به دنبال خرید مایحتاج و مواد 
غذایی مانند مرغ، ماهی، گوشت، برنج 

و ... هستند. 
به گزارش روزنامه »توسعه ایرانی«؛ 
گفت و گو با واحدهــای صنفی عرضه 
و فروش مرغ و ماهی نشــان می دهد 
میزان خرید مردم برای استقبال از سال 
جدید در مقایســه با سال های گذشته 
با تغییراتی همراه بــوده و حجم خرید 
شــهروندان به دلیل گرانــی و کاهش 
قدرت خرید به طرز ملموســی کمتر 

شده است. 
در اسفند 1400 برخالف سال های 
قبل حجم خرید مایحتاج نوروزی آب 
رفتــه و با وجود کاهش قــدرت خرید 
مردم؛ در روزهای آخر سال بر قیمت مرغ 
و ماهی در بازار افزوده شده به طوری که 
در برخی مناطق مرغ کیلویی 37 هزار 
تومان به دست مشــتریان می رسد و 
ماهی هم از کیلویی 70 تا بیش از 200 

هزار تومان عرضه می شود. 
 قیمت مصوب مرغ؛ 

کیلویی 31 هزار تومان 
مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه 
فروشندگان مرغ و ماهی تهران بر این 
باور اســت که در آخرین روزهای سال 
آرامش بر بازار مرغ و ماهی حاکم است. 
وی می افزاید: روزانه هزار و ۵00 تن مرغ 

در بازار تهران تامین و توزیع می شود.
به گفته وی؛ تامین و توزیع محصول 
در بازار خوب اســت و تقاضا نیز نسبتا 
خوب اســت اما چندان هم باال نیست. 
با این وجود انتظــار می رود در روزهای 

پایانی اســفند بر میزان تقاضا در بازار 
افزوده شود. 

یوسف خانی توضیح می دهد: به هر 
حال روزهای ابتدایی سال، کشتارگاه ها 
تعطیل هستند و کشــتار ندارند با این 
وجود به دلیل اینکه معموال مصرف در آن 
ایام هم چندان باال نیست و اوج مصرف 
در دهه ســوم اســفند رقم می خورد، 

مشکلی ایجاد نمی شود. 
وی تصریح می کند: به عبارت دیگر 
از تاریخ 20 اسفند تا 2۹ اسفند افزایش 
200 تا 300 درصدی مصرف را داریم که 
طبیعتا در راستای ذخیره سازی مصرف 
کنندگان برای ایام عیــد صورت می 
گیرد. بنابراین نگرانی برای تامین بازار و 
نوسان قیمتها در ایام تعطیلی چند روزه 
کشتارگاه ها را نیز نداریم. در حال حاضر 
کل مصرف تهران روزانه هزار و ۵00 تن 
است و به همین میزان نیز تامین و توزیع 
می شود و خوشبختانه بازار در حوزه مرغ 

و ماهی در آرامش کامل است.

وی با بیــان اینکه میــزان مصرف 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
تفاوت چندانــی نکرده اســت، بیان 
می کند: سال گذشــته به دلیل اینکه 
کرونا تا حدودی بیشــتر بر بازار تاثیر 
گذاشــته بود و حداقل میزان مصرف 
روزانه در چنین ایامی حدود هزار و 300 
تن بود. این در حالی است که حداکثر 

مصرف شهر تهران در سال گذشته هزار 
و ۸00 تن بود.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
مرغ و ماهی تهران قیمت مصوب مرغ 
گرم 31 هزار تومان و قیمت مرغ منجمد 
هم 20 هزار تومان است و اگر بیشتر از این 
رقم های اعالمی در بازار عرضه شــود، 
تخلف و گران فروشی محسوب می شود. 
او تصریح می کند: بیشترین تقاضا در 
بازار برای مرغ است و با توجه به اینکه هم 
تولید کافی و همچنین عرضه مناسب، 
پیشــبینی می شــود در روزهای آتی 

مشکلی نداشته باشیم. 
ماهی شب عید چند؟ 

در ســال های اخیر و به ویژه 6 ماهه 
دوم ســال 1400 قیمت ماهی و انواع 
آبزیان آنچنان افزایش یافته که عموم 
شهروندان قادر به خرید این منبع مهم 
غذایی نیســتند و ماهی این روزها در 
ســفره کمتر خانواده ایرانی مشاهده 

می شود. 

برخی علت گرانی ماهی را قاچاق و 
برخی دیگر افزایش نرخ خوراک آبزیان 
در سال جاری می دانند و عده ای بر این 
باورند که بی توجهی به عرضه ماهی به 
بازار داخلی از جمله دالیل اصلی گرانی 
ماهی در بازار است؛ در این میان فعاالن 
این حوزه از پررنگ تر شدن نقش دالالن 

در گران شده ماهی سخن می گویند.  
فخرالدین احمدی، مسئول آبزیان 
اتحادیه فروشــندگان مرغ و ماهی با 
اشاره به افزایش قیمت ماهی می گوید: 
در صنعت شــیالت و این بازار همانند 
ســایر بازارها، دالالن حضوری پررنگ 
و ملموس دارند و نفوذ این افراد به بازار 
مجالی برای حضور سایر اقشار جامعه و 

خرید ماهی باقی نگذاشته است. 
پیش تر مهرداد بــازرگان، رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
آبزیــان هرمزگان گفته بود: در شــهر 
بندرعباس هم بــه دلیل قاچاق، ماهی 
کمیاب شده اســت. عالوه بر آن در این 
شهر به دلیل توریست پذیری باال، تعداد 
رستوران های دریایی افزایش یافت. در 
این میان تقاضا داخل هم روند صعودی 
دارد و همین دو عامــل گرانی ماهی را 

رقم زده اند.
در ماه هــای اخیــر قاچاقچیــان 
در این حــوزه فعال تر شــده و در ازای 
قاچاق آبزیان به کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس، دالر دریافت می کنند. 
 نقش مخرب دالالن

 در گرانی ماهی 
مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش 
آبزیان نیز گفت: قیمت ماهی در برخی 
گونه ها نســبت به پارسال 100 درصد 
افزایش داشته که ۵0 تا 60 درصد آن به 
هزینه های تولید و بقیه به واسطه گری و 

دالل بازی ارتباط دارد.
ارسالن قاسمی افزوده بود: اختالف 
کنونی قیمت ماهی از سرمزرعه تا بازار 2 
برابر است، در حالی که طبق قانون سود 
منطقی تولید تا مصرف 1۵ درصد است.  
با توجه به افزایش 7 تا ۸ درصدی تولید 
نسبت به پارسال، کمبود عرضه مطرح 
نیست و تنها دالل بازی منجر به گرانی 
ماهی در بازار شده است. در 10 روز باقی 

مانده سال اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
قاسمی می گوید: با توجه به افزایش 
تولید و توقف بخشی از صادرات کپور به 
عراق در ارتباط با تامین  ماهی شب عید 

مشکلی وجود ندارد.
قیمت انواع ماهی در بازار 

بر اســاس بررســی های میدانی، 
سالمون طالیی کیلویی ۹0 هزار تومان، 
سالمون نروژی 7۵0 هزار تومان، سفید 
به صــورت کامل 32۵ هــزار تومان و 
قزل آال پرورشی هم که اکنون با حداقل 
قیمت کیلویی 6۹ تا 70 هزار تومان در 
بازار موجود است؛ در حالی که به گفته 
فخرالدین احمدی، مســئول آبزیان 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در 
گفت وگو با میزان اظهار کرده اســت: 
در حال حاضر قیمت ماهی قزل آال 61 
هزار تومان، ماهی آزاد پرورشی 2۸ هزار 
تومان، ماهی سفید پرورشی ۵۵ هزار 
تومان، ماهی شــیر 1۸0 هزار تومان، 
ماهی حلوا 140 هــزار تومان و ماهی 
سفید دریایی 140 الی 200 هزار تومان 
نسبت به سایز ماهی به مصرف کنندگان 
عرضه می شــود.این در حالی است که 
ماهی قزل آال در سطح واحدهای صنفی 
ســطح شــهر به نرخ حداقل کیلویی 
6۹-70 هزار تومان به مشتریان فروخته 
می شود که بین ۹ تا 10 هزار تومان با رقم 
اعالمی از سوی مسئوالن اتحادیه فاصله 
دارد که نشان دهنده گران فروشی ماهی 

در واحدهای صنفی است. 
به نظر می رسد نوروز با طعم کاهش 
مصرف و کوچک شدن سفره  مردم در 
حال از راه رسیدن است. افکار عمومی 
در این فضا چشم انتظار بهبود وضعیت 

معیشتی و مهار تورم هستند. 

نوروز با طعم کاهش مصرف در حال از راه رسیدن است

فروش مرغ و ماهی بیش از نرخ مصوب 

بر اساس بررسی های 
میدانی، سالمون طالیی 
کیلویی 90 هزار تومان، 

سالمون نروژی ۷۵0 هزار 
تومان، سفید به صورت 
کامل 3۲۵ هزار تومان و 
قزل آال پرورشی هم که 
اکنون با حداقل قیمت 

کیلویی 69 تا ۷0 هزار تومان 
در بازار موجود است

مدیرعامل اتحادیه تکثیر 
و پرورش آبزیان: اختالف 

کنونی قیمت ماهی از 
سرمزرعه تا بازار ۲ برابر 
است، در حالی که طبق 

قانون سود منطقی تولید تا 
مصرف باید 1۵ درصد باشد 

خبر

یک کارشناس صنعت خودرو با ارزیابی عملکرد وزیر صمت، 
معتقد است که سیدرضا فاطمی امین، هیچ یک از وعده های خود 

را عملی نکرده است.
امیرحســن کاکایی در مورد اظهارات وزیر صمت در مورد 
کاهش 1۵ درصدی قیمت خودرودر ســال 1401 اظهار کرد: 
اصل حرف آقای وزیر که می گویند با افزایش تولید میزان هزینه 
کاهش می یابد، از نظر تئوریک درست است. ولی چند نکته وجود 
دارد که باعث می شود به خوشبینی ایشان نباشیم. احساس من 
از صحبت های آقای وزیر این است که ایشان حساب خاصی روی 
گشایش مسیرهای تجاری بین المللی باز کردند. به نتیجه رسیدن 
مذاکرات باعث می شود که درآمد ارزی افزایش یافته و بسیاری از 
مشکالت تامین حل شود که منجر به کاهش قیمت می شود اما 

واقعیت این است که هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: به نظر می رسد یک تورم بیش از 40 درصد در بودجه 
سال آینده نهفته است. سال گذشته هم اقتصاددانان این تورم را 
از بودجه پیش بینی کردند و اتفاق هم افتاد. از سوی دیگر جنگ 
میان روسیه و اوکراین باعث شده که قیمت های جهانی افزایش 
پیدا کند و به نظر هم نمی رســد که کاهش بیابد چراکه قیمت 
نفت و گاز هم افزایش یافته است. بنابراین نهاده های تولید مانند 
آلومینیوم و فوالد 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته اند. تورم 
در اروپا و آمریکا بعد از ســال ها به بیش از ۵ درصد رسیده که به 

معنای افزایش هزینه تمام شده کاال بین 30 تا 40 درصد است.
کاکایی تصریح کرد: بنابراین در مجموع قیمت خودرو افزایش 
می یابد؛ بازار سه قسمت دارد که یک بخش مربوط به کاالی بسیار 
لوکس است که از آنجا که قرار نیست وارد شود، تاثیر نمی پذیرد. 
یک قســمت خودروهای 1۵ تا 40 هزار دالری هستند که اگر 
برجام به نتیجه برسد این دست از خودروها وارد می شود که باعث 
کاهش قیمت آنها می شود. البته باید به خودروهای CKD نیز 
توجه داشت، هنوز برجام به نتیجه نرسیده آقایان تولید CKD را 
به شدت باال می برند. این دست از خودروها ارزش آفرینی زیادی 
در صنعت و اقتصاد ندارند اما میزان زیادی ارز مصرف می کنند 
با این حال افزایش تولید آنها باعث می شــود خودروهای ۵00 

میلیون تا 2 میلیارد تومان کاهش قیمت پیدا کنند.
وی ادامه داد: بخش سوم بازار خودرو همین خودروهای کف 
بازار هستند. آقای وزیر جمله عجیبی گفتند که قرار است تولید 
پژو 40۵ توقف می شود، درحالی تولید این خودرو سال گذشته 
متوقف شده است، مشخص نیست چرا وزیر چنین اشتباهی 
کردند. عالوه بر این گفتند که تولید سمند و تیبا را هم متوقف 
می کنیم، معنی این جمله این است که خودروهای با قیمت کف از 
بازار حذف می شوند بنابراین قیمت کف یک جهش پیدا می کند.

این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از سازمان استاندارد بیان 
کرد: سازمان ملی استاندارد بدون هیچ منطق علمی و اقتصادی 

با حالتی شبیه به لجبازی می گویند که خودروها باید استاندارد 
یورو 6 داشــته باشــند. این موضوع هم باز قیمت ها را افزایش 

می دهد چراکه اینها همه نیاز به تکنولوژی دارد.
وی متذکر شــد: از طرف دیگر هنوز مشکل تراشه در سطح 
جهانی حل نشده و حتی عمیق تر هم شده است و گفته می شود 
تا پایان 2022 طول می کشد. بنابراین مشکالت نوسان تولید 
همچنان ادامه داد، کمبود گاز و برق هم هنوز حل نشده است. 
وفتی آقای وزیر می گویند که تولید خودرو را افزایش می دهند 
باید پاسخی برای این مشکالت داشته باشند. با اینکه گفته بودند 
امســال میزان تولید خودرو به 1 میلیون و 200 هزار دستگاه 

خواهد رسید اما به سختی تا مرز 1 میلیون دستگاه رسید.
کاکایی افزود: وقتی از ۵0 درصد افزایش صحبت می کنند 
یعنی باید ۵0 درصد فوالد، آلومینیوم، گاز و برق بیشتر نیاز است. 
سوال این است که قرار است اینها از کجا تامین شود؟ لذا در بخش 
خودروهای انبوه مانند تیبا، ساینا، سمند، پژو 206 و رانا بعید است 
که تولید افزایش پیدا کند. بنابراین ما همچنان با کمبود تولید 
مواجه هستیم. در مجموع قیمت خودروهای کف بازار حتی اگر 
برجام به نتیجه برسد تا آخر سال تورمی معادل تورم کل کشور را 
تجربه می کند و نمی توان دجلوی آن را گرفت. همه اینها با فرض 

خوشبینانه موفقیت مذارکات برجامی است.
وی تصریح کرد: اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، قیمت 

خودرو به صورت شتابان افزایش می یابد. چراکه در این صورت 
وارداتی رخ نمی دهد و اگر هم شــود خیانت است چون واردات 
1.۵ تا 2 میلیارد دالر موجب افزایش نرخ ارز می شود. آقایان روی 
برجام حساب کردند تا با باز شدن مسیرها بتوانند با چین تولید 

CKD را افزایش دهند.
کاکایی در مورد وضعیت این بازار در صورت به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات وین گفت: اگر برجام به نتیجه نرسد بورس هم سقوط 
می کند. در این صورت سرمایه گذاران، سرمایه خود را به سمت 
بازار مســکن و خودرو می برند. در نتیجه بازار خودرو متاسفانه 
دوباره محلی برای سرمایه گذاری می شود چراکه سودآوری آن 
تضمین شده است. به غیر از رانت ۵0 تا 100 درصدی خرید از 
خودروسازی، اگر از بازار آزاد خودرو خریداری شده و یک سال 
بعد می فروخت سودی بسیار بیشتر از بازارهای سرمایه عاید فرد 
می شد. بنابراین افزایش قیمت در این صورت بسیار بیشتر خواهد 

بود و یک اضافه تورم خواهیم داشت.

یک کارشناس:

وزیر صمت هیچ یک از وعده های خود را عملی نکرده است

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

سوال همتی از سخنگوی دولت 
 - ین نال آ خبر
همتی به ســخنان 
ســخنگوی دولــت 
درباره »دستاوردهای 
اقتصــادی« واکنش 

نشان داد.
عبدالناصر همتــی، رئیس کل ســابق بانک 
مرکزی در توئیتی خطاب به علی بهادری جهرمی، 
سخنگوی دولت سیزدهم نوشت: سخنگوی دولت 
با اشاره  رشد اقتصادی 3 ماهه پاییز:»دستاوردهای 
اقتصادی به تدریج خود را نشــان می دهد.«رشد 
مثبت اقتصادی ۹ ماهــه 1400، فارغ از دالیل آن، 
خبر خوبی است. سوال: اگر رشد پاییز نشانه دستاورد 
دولت شما باشد، تداوم رشــد نقدینگی و تورم در 

زمستان هم نشانه دیگری از دستاورد شماست؟
    

عرضه بدون محدودیت بنزین 
در ایام نوروز

ایلنا- رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: 
تامین و توزیع بنزین ایام نــوروز بدون محدودیت 

انجام می شود.
اسداهلل قلیزاده پیش بینی کرد که میزان مصرف 

بنزین در ایام نوروز تا حدود 1۵ درصد افزایش یابد.
وی افزود: احتمال دارد در ایام سفرهای نوروزی 
با افزایش میزان مصرف بنزین روبرو شویم خصوصا 
اینکه بابت محدودیت های کرونایی ســفر عامل 
بازدارنده مهمی اعالم نشده است و احتمال افزایش 

سفرها وجود دارد.
    

خاندوزی: 
فریب و کالهبرداری در بازار 
سرمایه را به حداقل می رسانیم

ایســنا- وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه 
البته تخلفات در هیچ 
بازاری بــه صفر نمی 
رســد، تاکیــد کرد: 
تالش خواهیم کرد با 

بهره مندی از این سامانه های نظارتی، دستکاری، 
گسترش فریب و کالهبرداری را در بازار سرمایه به 

حداقل برسانیم.
وی افزود: با همت ســازمان بورس و راه اندازی 
این سامانه ســازوکاری نهادی برای ایجاد اعتماد 

سهامداران به بازار سرمایه فراهم شد. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه البته تخلفات در هیچ 
بازاری به صفر نمی رســد، خاطرنشان کرد: تالش 
خواهیم کرد با بهره مندی از این سامانه های نظارتی، 
دستکاری، گسترش فریب و کالهبرداری را در بازار 

سرمایه به حداقل برسانیم.
به گفته خانــدوزی، از یک ســو ارائه اطالعات 
غلط و از سوی دیگر، عدم مداخله به موقع سازوکار 
نظارت، عامل بروز این رویداد و نهایتا موجب از دست 
رفتن اعتماد شد اما با راه اندازی این سامانه اعتماد 

سرمایه گذاران ترمیم خواهد شد.
وی با بیــان اینکه یکی از عناصر بازار ســرمایه 
تعارض منافع است، خاطرنشان کرد: الزم است نهاد 
ناظر در این حوزه تخلفات را فارغ از هر مالحظه ای 

کشف و افشا کند تا اعتماد به بازار برگردد.
    

رئیس شورای  رقابت انتخاب شد
بــر اســاس اعــالم وزارت اقتصــاد،  ســید 
محمدرضاســید نورانی بــا رأی اکثریت اعضای 

شورای رقابت؛ رئیس این شورا شد.
در اجرای تبصره )1( بند )الف( ماده )۵3( قانون 
اصالح موادی از برنامه چهارم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون 
سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی، سید 
محمد رضا سید نورانی با رأی اکثریت شورای رقابت 

به  ریاست این شورا و مرکز ملی رقابت انتخاب شد.
ســید نورانی رئیس جدید شــورا و مرکز ملی 
رقابت، پیش از این به عنوان صاحب نظر اقتصادی 

عضو این شورا بود.
    

افتتاح شعبه ای از بزرگترین 
صرافی رمزارز دیجیتال در دبی

ایسنا- صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال اف تی 
ایکس )FTX( اعالم کرد که مجوز دارایی مجازی 
در دبی را دریافت کرده و یک دفتر مرکزی منطقه ای 

در این شهر راه اندازی خواهد کرد.
اف تی ایکس یک بخش فعال در اروپا و خاورمیانه 

و از مجریان مرکز تجارت جهانی دبی است.
سام بانکمن فرید، مدیر اجرایی این صرافی در 
بیانیه ای گفت: این شــرکت محصوالت مشتقات 
رمزنگاری پیچیده با تسویه حساب متمرکز طرف 
مقابل را به بازارهای نهادی ارائه خواهد کرد. امارات 
متحده عربی به دنبال جــذب برخی از بزرگترین 

شرکت های ارز دیجیتال و فین تک در جهان است.

وزیر نفت اظهار داشت: تا پایان امسال بیش 
از 2.۵ برابر وصول درآمدهای ارزی حاصل از 
صادرات نفت و گاز و میعانات و پتروشیمی را 

خواهیم داشت.
به گــزارش ایرنا، جواد اوجی در حاشــیه 
مراسم رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش 
نفت کوره در پاالیشــگاه بندرعباس در جمع 
خبرنگاران گفت: با برنامه ریزی در توســعه 
میادیــن نفتی و گازی حداقــل 4.۵ میلیارد 
یورو قرارداد توســعه میادین نفتی و گازی با 
شرکت های داخلی و خارجی داشتیم و امروز 

نیز یک قرارداد دیگر به امضا می رسد.
اوجی تاکید کرد: در سال 1401 در توسعه 
میادین نفتــی و گازی به خصــوص میادین 
مشــترک غرب کارون شــاهد قراردادهای 

جدید خواهیم بود.وی در ادامه گفت: با شروع 
دولت سیزدهم از شــهریورماه خوشبختانه 
شــاهد افزایش صادرات نفت و گاز فرآورده و 
محصوالت پتروشــیمی به لحاظ حجمی و 

درآمد وصولی بوده ایم.

وزیر نفت اعالم کرد:  تا پایان امسال بیش 
از 2.۵ برابر وصول درآمدهــای ارزی حاصل 
از صادرات نفت و گاز و میعانات و پتروشیمی 
را خواهیم داشت.وی در ادامه بیان کرد: عمده 
فروش نفت و سایر محصوالت نفتی به صورت 
ارزی و نقــدی وصول شــده و در طی دولت 
سیزدهم تمامی فروش زمان سررسید وصول 
شــده مطالبات عمده فروش ارزی دریافت 
شده و بخشی نیز در قبال اقالم مورد نیاز کشور 
تهاتر شده است. وی یادآور شد: موضوع تهاتر 
نفت و کاال در بودجه 1400 بوده و در 1401 نیز 

منظور شده است.

وی در ادامه خاطرنشــان کرد: کال فروش 
نفت در حیطه و اختیارات وزارت نفت اســت 
اما این ظرفیت ایجاد شــده که برخی نهادها 
دســتگاه ها و ســایر وزارتخانه ها بتوانند از 
ظرفیــت تهاتر برای تامین بودجه اســتفاده 

کنند.
وی بــا اشــاره بــه برنامه کیفی ســازی 
پاالیشگاه ها گفت: در خصوص پاالیشگاه هایی 
که در حال بهره برداری هستند برنامه کیفی 
سازی و ارزش افزوده محصوالت در قالب هشت 
پروژه تعریف شده که خیلی از پروژه ها منتظر 
تنفس خوراک هستند. هر دو ماه در وزارت نفت 

جلسات رصد می شود و تا سه ماه آینده پروژه ها 
به بهره برداری برسند.

وی تاکید کرد: کیفی ســازی محصوالت 
پاالیشگاه ها و ظرفیت پاالیشگاهی به کاهش 
آلودگی محیط زیســت کمک کرده ون هم 

ایجاد ارزش افزوده و اشتغال خواهد کرد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه نــه دولت و نه 
وزارت نفت هیــچ گاه منتظر مذاکرات برجام 
نبوده اســت گفت:  به توانمندی صنعت نفت 
متکی بوده ایــم و امــروز 16.۵ میلیارد دالر 
در قالب ۵۵ طرح قــرارداد و تفاهم نامه امضا 

شده است.

وزیر نفت مطرح کرد:

تا پایان سال وصول درآمدهای ارزی صادرات نفت ۲/۵ برابر می شود


