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خبر اقتصادی

نفت روسیه ۹۰ درصد بازار اروپا را 
از دست داد

بلومبرگ- روســیه 
بیش از ۹۰ درصد از سهم 
خود در بــازار نفت اروپا را 
از دســت داده و صادرات 
این کشــور از بیش از ۱.۲ 

میلیون بشکه در روز پیش از جنگ اوکراین، به کمتر از 
۱۰۰ هزار بشکه در روز در هفته های اخیر رسیده است.

تحریم اتحادیــه اروپا علیــه واردات دریابرد نفت 
روســیه و مکانیزم ســقف قیمت برای صادرات نفت 

روسیه از پنجم دسامبر آغاز می شود.
محاسبات بلومبرگ نشــان می دهد روسیه بیش 
از ۹۰ درصد از بازار نفت اروپا را پیش از رســیدن زمان 
ممنوعیت واردات فرآورده های نفتی این کشور در فوریه 
از دست داده و در مدت چهار هفته منتهی به ۱۸ نوامبر، 
خرید نفت روسیه به ۹۵ هزار بشکه در روز رسیده است.
حدود ۷۵ درصد از نفت روسیه که در بنادر این کشور 
در دریای بالتیک بارگیری می شــود، به مقصد آسیا 
می رود و خریداران هندی و چینی همچنان با رغبت به 

خرید نفت روسیه ادامه می دهند.
اکنون که دو هفته به زمان اجرای تحریم اتحادیه 
اروپا و مکانیزم ســقف قیمت گــروه هفت، انگلیس 
و اتحادیه اروپا برای نفت روســیه باقی مانده اســت، 
سیگنالهایی مشاهده شده که به عنوان مثال، خریداران 
در هند تالش می کنند محموله های نفت روســیه را 
پیش از پنجم دســامبر خریداری کرده و پیش از ۱۹ 
ژانویه تخلیه کنند تا مشمول تحریم و سیستم سقف 

قیمت قرار نگیرد.
    

چینی ها قرارداد  ۲۷ ساله خرید گاز 
با قطر امضا کردند

رویتــرز- شــرکت 
سینوپک چین به منظور 
خریــد گاز طبیعی مایع 
شده )ال ان جی( با شرکت 
قطر انرژی قرارداد ۲۷ ساله 

امضا کرد. قطرانــرژی طوالنی ترین قــرارداد فروش 
ال ان جی را با مشــتری چینی خود ســینوپک برای 
عرضه ساالنه ۴ میلیون تن به مدت ۲۷ سال امضا کردند. 
بازارهای بی ثبات خریداران گاز را به  سمت معامالت 

بلندمدت سوق می دهد.
به دنبال آغاز تنش های مســکو و کی یف در فوریه، 
رقابت برای خرید ال ان جی تشدید شده است و اروپا در 
موقعیتی ویژه به مقادیر زیادی ال ان جی برای کمک به 
جایگزینی دریافت گاز روسیه با خط لوله که حدود ۴۰ 

درصد از واردات قاره سبز را شامل می شد، نیاز دارد.
سعد الکعبی، وزیر انرژی و مدیرعامل شرکت قطر 
انرژی، اندکی پیش از امضای این توافق گفت: امروز نقطه 
عطفی مهم برای نخستین قرارداد خرید و فروش مربوط 

به پروژه شرق میدان گازی شمالی قطر است.
وی افزود: این شرایط نشــان می دهد قراردادهای 
بلندمدت برای فروشندگان و خریداران حائز اهمیت 
است. میدان شمالی قطر با میدان گازی پارس جنوبی 

مشترک است.
    

ساعت کاری ادارات تهران 
تغییر کرد؟

ن،  یــرا ز و هیــات 
مصوبه تغییر ســاعت کار 
دســتگاه های اجرایــی 
مســتقر در تهران تا پایان 

سال را تمدید کرد.
هیئت وزیران با توجه به نتایج مثبت ناشی از اجرای 
مصوبه دولت درخصوص اجرای طرح شناورســازی 
ساعات کار دســتگاه های اجرایی مستقر در تهران، با 

تمدید مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
    

اجرای طرح کاالبرگ در سراسر کشور 
پس از یک دوره آزمایشی

خبرآنالیــن- وزیــر 
اقتصاد بــا تاکید بر اینکه 
دولت مشکلی برای تامین 
مالــی طــرح کاالبرگ 
الکترونیک ندارد، گفت: 

طرح اختصاص کاالبرگ پس از یک دوره آزمایشی، در 
سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

خاندوزی افزود: این موضوع مشــکلی در زمینه 
تامین مالی ندارد و با توجه به اینکه جمعیت زیادی 
از کشــور را در بر میگیرد، دولت می بایســت از نظر 
زیرساخت فنی مطمئن می شد؛ تغییر مدیریت در 
وزارت کار در اجرای این پــروژه تأخیر انداخت ولی 
وزارت کار اجرای آزمایشــی دیگــری را در یکی از 
استان های جنوبی در برنامه دارد و گفتند بعد از این 
اجرا، برای اجرا در سراسر کشور اقدام خواهیم کرد. این 
دوره آزمایشی حداکثر تا یک ماه ادامه خواهد داشت و 

بعد از آن، نتیجه اعالم خواهد شد.

 باالخره رستم قاسمی از قطار کابینه 
سیزدهم پیاده شد تا قرعه دومین استعفا 

را از آن خود کند. 
 پیش از این حجت اهلل عبدالملکی، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سمت 
خود استعفا داد و حاال پس از چند ماهی 
استراحت بر صندلی دبیری شورای عالی 

مناطق آزاد تکیه زده است. 
 اســتعفای عبدالملکی، مرد نزدیک 
به ابراهیم رئیســی پس از آن رخ داد که 
سایه استیضاح بر سر وی سنگین شد و 
حاال رستم قاسمی دومین مرد مستعفی 
کابینه شده است اما دلیل استعفا چه بود؟

نفت یا مسکن؟ مساله این است
رستم قاسمی در ســه گانه عجیبی 
گرفتار آمده بود. فشــار برای اســتعفا و 
استیضاح وی با حواشی فراوانی همراه بود.   
درست در روزهایی که کابینه سیزدهم در 
حال دریافت رای اعتماد از مجلس بود، 

جمله اشتباه وی توجهات را به سمت وزیر 
اسبق نفت که برای تصدی وزارت مسکن 

معرفی شده بود جلب کرد. 
 وی با باال بردن پوشــه ای اعالم کرد 
برنامه اش برای تصدی وزارت نفت آماده 
است و همین سبب شد در این یک سال 
و اندی که مسئولیت تصدی وزارت راه و 
شهرسازی را عهده دار است، مخالفانش 
تاکید کنند که دل او با نفت بود. خصوصا 
آنکه وی از تهاتر نفت با سازندگان خارجی 
مسکن نیز ســخن گفت و شوخی ها و 
متلک های فضای مجازی را با این دست 

فرمان جدی تر از قبل کرد. 

سه گانه فشار 
از فساد تا عکس خصوصی 

هر چند رستم عملکرد قابل قبولی در 
حوزه مسکن نداشت و یکی از مهمترین 
شعارهای دولت رئیسی را زمین گذاشت 
اما ماجرای اســتعفای وی به حواشــی 
متعددی جز عملکرد او در بخش مسکن 

باز می گردد . 

 پیش از این وقتی مشــاور رســتم 
قاسمی، قاسم مکارم شــیرازی به جرم 
فساد دستگیر شد، بسیاری انتقاد از وی 
را در دســتور کار قرار دادند و پرسیدند 
چرا درباره دستگیری مشاورت سکوت 

کرده ای؟
وی چندی روزی بعد در اطالعیه ای 
به این ماجرا واکنش نشــان داد و اعالم 
کرد: »اینجانب بــه عنوان وزیــر راه و 
شهرسازی، ضمن تأکید بر اعتماد کامل 
به نهادهای نظارتی دولت، رســیدگی 
دقیق و بدون مالحظه درباره اتهام هر فرد 
در هر جایگاهی را الزم و واجب دانسته و 
آمادگی این وزارتخانه را برای همکاری در 
تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق 
اعالم می کنم. لکن الزم است رسانه ها از 
گمانه زنی های بی پایه تا قبل از اثبات اتهام 
در مرجع صالح قضایی و خدشه به آبروی 

افراد، دوری کنند.«
در پایان این اطالعیه آمده است: »البته 
در طول یک سال گذشته اقدامات مهمی 
برای بستن گلوگاه های فساد در حیطه 

وزارت راه و شهرسازی انجام شده است 
که بعضاً با تبلیغات ســنگین تخریبی 
برای کند شــدن این روند مواجه شده 
اســت که از جمله این اقدامات می توان 
به شــفافیت فراگیر ســازمانی، حذف 
امضاهای طالیی، عدالت در فرصت های 
اقتصادی، بازپس گیری اموال و امالک 
ملی در اختیار سوءاستفاده گران اشاره 
کرد که گزارش کامل آن به اطالع مردم 

شریف خواهدرسید.«
رستم قاســمی در حالی وزارت راه و 
شهرسازی را ترک کرد که گزارش کاملی 
از این ماجرا را به اطالع مردم نرساند. در 
همان زمان برخی بستری شدن رستم 
قاسمی در بیمارستان را تمارض و اقدامی 
نمایشــی و برای فرار رو بــه جلو عنوان 

می کردند . 
 فشار برای استعفای رستم اما قطع 
نشد. عکس های خصوصی او در هتلی در 
مالزی، با زنی که حجاب نداشت، در میانه 
اعتراضات جدی به مســاله سختگیری 
نسبت به حجاب، این بار جنجالی جدی تر 

را در افکار عمومی رقم زد.  مشاور و رئیس 
دفتر رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
به تصاویر جنجالی منتســب به رستم 
قاسمی در فضای مجازی واکنش نشان 
داد. جعفری در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»صرف نظر از اصالت عکس ها، انتشــار 
عکس های خصوصی یک زن و شوهر با 
کدام مکتب اخالقی سازگار است؟ برای 
اغراض سیاسی، شرافت و انسانیت را لجن  

مال نکنیم.«
رستم خود نیز در پاســخ به سوالی 
درباره حاشــیه جدید ایجاد شــده در 
خصوص تصاویر منتشــر شــده از او در 
فضای مجازی و اینکه آیا قصد پیگیری 
دارد یا خیــر گفت: خــود خداوند باید 

جوابگو باشد.

زمان پیاده شدن 
از قطار کابینه رسید 

هر چند در روزهای گذشته بارها خبر 
استعفای رستم قاسمی منتشر و تکذیب 
شد اما حسینی، معاون رییس جمهور ، در 
مصاحبه ای با ایرنا از تغییر رستم قاسمی 
ســخن گفت و تاکید کرد که جانشین 
وی نیز تعیین شده است. او اسم مهرداد 
بذرپاس را به میــان آورد . نامی که البته 
با واکنــش منفی برخــی از نمایندگان 

اصولگرا و همسوی دولت نیز همراه بود. 
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران 
همزمــان با مطرح شــدن دوبــاره نام 
بذرپاش به عنــوان جایگزین احتمالی 
رستم قاســمی، در توئیتی نوشت:»هر 
وزارتخانه ای که احتمال تغییر آن می رود 
این آقاِی همه جا گزینه، از طریق یکی از 
معاونین به رییس جمهور برای تصاحب 
آن کرسی فشار می آورد. آقای مهندس! 
مگر چقدر توانایی دارید که هم می توانی 
شهردار شوید هم وزیر راه هم وزیر صمت 
هم وزیر رفاه؟ برادر من!چرا این قدر ولع 

قدرت داری؟«
هر چه هست هم رســتم قاسمی از 
مدیران زمان احمدی نژاد بود و در دوره 
ریاســت جمهوری وی بــه وزارت نفت 
رســید و هم مهرداد بذرپاش در حلقه 
مشــاوران جوان احمدی نژاد در زمان 
حضورش در شهرداری قرار داشت. وی 
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، 
پله های ترقی را به ســرعت طی کرد و 

در فروردین ۱۳۸۶ به عنوان مدیرعامل 
شــرکت پارس خودرو انتخاب و با ُحکم 
احمد قلعه بانی، مدیرعامل وقت سایپا به 
این سمت منصوب شد. در بهمن ماه همان 
سال حکم بذرپاش به عنوان »مدیرعاملی 
گروه خودروسازی ســایپا« صادر شد. 
بذرپاش اول مرداد ۱۳۸۸ نیز طی حکمی 
به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس 

سازمان ملی جوانان منصوب شد.
حاال دومین تغییر در کابینه سیزدهم 
در حالی رقــم خورده اســت که دلیل 
اســتعفای رستم قاســمی نه عملکرد 
ضعیف وی و نه اتهامات فساد مشاورش، 
که ماجرای بیماری او عنوان شده است . 

 نکته اینجاست که مساله بیماری وی 
از اولین روزهای معرفی اش به عنوان وزیر 
مطرح بود و بسیاری معتقد بودند با این 
وضعیت جسمی نباید مسئولیتی سنگین 

به وی محول می شد. 
 رئیسی در پاسخ به استعفای رستم 
قاسمی که البته با حواشی رخ داده نوعی 
برکناری مودبانه تلقی می شــود متنی 

نوشته که به بیماری وی اشاره دارد. 
وی ضمن تقدیر از تالش های قاسمی 
در دوران مســئولیت خود در وزارت راه 
و شهرســازی و آرزوی سالمتی برای او، 
با استعفایش در پی تشــدید بیماری، 
موافقت و ابــراز امیدواری کــرد که »از 
توانمندی های ایشــان پس از بهبودی 

کامل استفاده شود«.
در پی قبول استعفای رستم از وزارت 
راه و شهرسازی، رئیس جمهور شهریار 
افندی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه 
و شهرســازی را  با حفظ سمت به عنوان 
سرپرســت این وزارتخانه منصوب کرد. 
با این حال صدای پای مهرداد بذرپاش به 

گوش می رسد. 

برکناری مودبانه رستم قاسمی در قامت استعفا؛

باهزاروعدهآمدوبیهیچعملمیرود

باران زرین قلم

هر چند رستم عملکرد 
قابل قبولی در حوزه مسکن 

نداشت و یکی از مهمترین 
شعارهای دولت رئیسی را 
زمین گذاشت اما ماجرای 

استعفای وی به حواشی 
متعددی جز عملکرد او در 
بخش مسکن باز می گردد

مشکل کم آبی مجموعه شهرهای تهران و کرج با ۱۷ میلیون نفر جمعیت سال هاست 
که مطرح می شود اما ظاهرا بدون توجه به هشــدارهای کارشناسی، قرار است شاهد 

بارگذاری جمعیت بیشتر از طریق احداث دست کم سه شهرک جدید در فاز اول باشیم.
به گزارش ایسنا، موضوع ساخت ۴۰ شهر و شهرک جدید در کشور از سال گذشته 
مطرح شد. این برنامه به عنوان یکی از راهکارها در تامین مسکن در دستور کار شرکت 
عمران شهرهای جدید قرار گرفت. اولین قدم شناسایی زمین های قابل ساخت است 
که باید از سوی سازمان ملی زمین و مسکن شناسایی و به تایید شورای عالی معماری 
و شهرسازی برسد. اما به نظر می رسد منابع آبی تهران پاسخگوی بارگذاری جمعیت 

جدید نیست.
طبق آخرین اخبر در برخی استان ها مثل البرز، مکان یابی شهرهای اطراف تهران 
انجام و ۴۷ هزار و ۳۴۳ هکتار زمین برای احداث شهرک و بارگذاری شناسایی شده است. 
ساخت ۴ شهرک معادل ۱۷۱۵ هکتار زمین به دستگاه های مربوطه ابالغ شده، ۸ شهرک 

در کارگروه ها در حال بررسی است و ۲ شهرک نیز مورد مخالفت قرار گرفته است.
اوایل مهرماه، علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به ایسنا گفت 
که برای تهران سه شهر جدید »خوارزمی«، »فردوس« و »اعتمادیه« را داریم که طرح 
خوارزمی و فردوس آماده شده و در دستور کار شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته است. 

انشاءاهلل بعد از تصویب برای شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می شود و عملیات 
اجرایی آغاز خواهد شد.

صحبت از ساخت شهرک های جدید در حالی توسط مسئوالن مطرح می شود که 
هم اکنون شهرهای پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی در اطراف تهران قرار دارند و حتی 
تناسبی بین افق جمعیتی پردیس که از آب و هوای بهتری در مقایسه با سه شهر دیگر 
برخوردار است با منابع آبی آن وجود ندارد. گفته می شود پردیس برای حدود ۵۰ هزار نفر 
آب دارد در حالی که قرار است در آینده بیش از ۵۰۰ هزار نفر در آن جا ساکن شوند. در شهر 

جدید پرند نیز همین امسال بسیاری از مردم نسبت به قطعی مکرر آب گالیه داشتند.
تأمین و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرق و غرب صورت می گیرد که 
سامانه شرق شامل سدهای الر، لتیان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر 
و طالقان می شود اما به نظر می رسد مساله ی آب تهران به تدریج به یکی از چالش های 
پایتخت تبدیل شده اســت. این موضوع را به راحتی می توان از هشدارهای کم آبی در 
تابستان ۱۴۰۱ متوجه شد و سرانجام به سختی از مشکل کم آبی در فصل گرما گریختیم. 
عمده کارشناسان معتقدند  باید برنامه ای برای انتقال جمعیت از تهران داشته باشیم تا 
بتوانیم بخشی از فشاری آبی به پایتخت را کاهش دهیم. با این حال ظاهرا برنامه ریزی ها 

دارد برعکس طی می شود.

سیاست احداث شهرهای جدید و شهرک ســازی از اواخر دهه ۶۰ مورد توجه قرار 
گرفت. سال ۱۳۶۸ شرکت عمران شهرهای جدید تاسیس شد. اما برنامه ها به دالیلی 
همچون نبود شغل، کمبود امکانات، کمبود منابع آبی و مشکل رفت و آمد شهرهای جدید 
با شهر مادر، آن طور که باید و شاید به اهداف خود نرسید. هدف اولیه آن بود که تا سال 
۱۳۹۵ حدود شش میلیون نفر در شهرهای جدید ساکن ساکن شوند اما حاال در سال 

۱۴۰۱ کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۲۱ شهر جدید زندگی می کنند.
جدا از بحث زیرســاخت ها و امکانات، یکی از مهم ترین مسائل درخصوص احداث 
شــهرک های جدید، جمعیت پذیری آن بر اساس اســتعدادهای ایجاد زیرساخت ها 
بخصوص موضوع تامین آب است. با توجه به سکونت ۱۷.۵ میلیون نفر در مجموعه شهری 

تهران و کرج، آیا بارگذاری مجدد جمعیت در این استان ها منطقی است؟

آب نداریم، اما می خواهیم باز هم اطراف تهران شهرک بسازیم!
گزارش

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حالی که کسری در 
بودجه عیان است، بودجه جاری مجلس به شدت افزایش پیدا 
کرده  و بودجه ۱۴۰۱ مجلس نسبت به بودجه سال ۹۹ بیش از 

۲.۵ برابر شده است.
مهدی پازوکی در گفت وگو با ایلنا درباره تبعات و اثرات کسری 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۱ که توسط رییس سازمان 
برنامه و بودجه اعالم شد، اظهار داشت: علی رغم اینکه مدیران 
دولت ســیزدهم پیش از این دولت، منتقد بودجه ریزی دولت  
قبل بودند اما بودجه  ۱۴۰۱ بودجه بسیار ضعیفی بود و بودجه این 

دولت و اجرای آن بدتر از دولت های قبلی هم بوده است.
وی با بیان اینکه مخارج دولــت در بودجه ۱۴۰۱ به مراتب 
بیشتر شده  است و دولت هر روز به مخارج بودجه اضافه می کند، 
ادامه داد: دولت با ندانم  کاری های نظام دستمزد را با بحران مواجه 
و با بی عدالتی درباره آن تصمیم گیری کردند، به اجرا رساندند و 
سازمان برنامه و بودجه هنوز در پرداخت حقوق بازنشسته ها با 

مشکل مواجه است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از ســوی دیگر دولتی که به 
گفته رییس ســازمان برنامه و بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
کسری در بودجه دارد چطور می تواند به هزینه های دولت اضافه 
کند و حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این اقدامات باعث می شود 
که توهم پولی ایجاد کند و با این اقدامات دولت سیزدهم، قدرت 

خرید مردم را به شدت کاهش داد.
پازوکی افزود: این دولت نسبت به دولت های قبل به شدت 
ضعیف تر است و وزرایی که بر ســر کار آمده اند از نظر توانایی، 

عملکردی،  مدیریتی و...  قابل مقایسه با وزرای دولت های قبل 
نیستند. در واقع تمام مدیران ضعیف دولت نهم و دهم به غیر از 
تعدادی که در زندان هستند، مابقی به کار برگشتند اما از همان 

دوره هم ضعیف تر شده اند.
وی تاکید کرد: در همین دوره بهترین مدیران استانی سازمان 
برنامه و بودجه حذف شــدند و به دلیل اینکه مدیران مستقلی 
بودند و به جناحی وابستگی نداشتند در این دولت کنار گذاشته 
شدند. موضوع این است که اساسا مدیران ضعیف، نمی خواهند 
افراد قوی در سیســتم حضور داشته باشد و بخشــی از کار را 
مدیریت کند، مردم متوجه این تصمیمات شده اند و نسبت به 

آن اعتراض دارند.
این کارشناس اقتصادی با اشــاره به افزایش مخارج دولت 
گفت: در حالی که کسری در بودجه عیان است، بودجه جاری 
مجلس به شدت افزایش پیدا کرده  و بودجه ۱۴۰۱ مجلس نسبت 

به بودجه سال ۹۹ بیش از ۲.۵ برابر شده است.
وی ادامه داد: از دیگر اشکاالت بودجه ریزی دولت سیزدهم 
این است که سال گذشــته ردیف های بودجه را ادغام کردند تا 
جامعه و مردم امکان نظارت بر بودجه را نداشته باشند و شاهد 
برگشت اقدامات و سیاست های اشتباه دولت نهم و دهم هستیم، 
در حالی که این سیاست ها آزمون خود را پس داده اند و اثرات و 

تبعات آن را در اقتصاد دیدیم .

پاوزکی با بیان اینکه آثار کســری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه ۱۴۰۱ را می توان در رشــد نقدینگی می بینیم، اظهار 
داشت: درحالی که درآمدهای دولت تحقق پیدا نکرده ، مخارج 
دولت افزایش یافته  است. اگر دولت بخواهد آثار و تبعات منفی 
کسری بودجه را کنترل کند باید به همین میزان مخارج را کاهش 
دهد. اما توان کاهش مخارج را ندارد به طوریکه در همین شرایط 

افزایش حقوق را هم در دستور کار دارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین در شرایطی که امکان 
کاهش مخارج را ندارند باید منابع درآمدی را افزایش دهند اما 
سیاست های خارجی دولت اثرگذار در افزایش درآمدها با اشکال 
مواجه است و کشــور را در این زمینه با بحران روبه رو کرده اند. 
طبق گفته مدیران درآمدهای نفتی پیش بینی شده هم تحقق 

پیدا نمی کند. 
وی تاکید کرد: در این شــرایط دولت بــا تصمیمات اتخاذ 
شده، بی عدالتی را در اقتصاد گســترش داده  است از این رو تیم 
اقتصادی دولت رییسی تنها امکان مقایسه با تیم اقتصادی دولت 
آقای احمدی نژاد را دارد، اما با این تفاوت که در دولت نهم و دهم 
بخت با آنها یار بود و درآمدهای نفتی کشور فوق العاده باال بود و 
ناکارامدی تیم اقتصادی دولت به طور واقعی نمایان نمی شد اما 
امروز که درآمدهای نفتی به اندازه آن دوران نیست، ناکارآمدی 

تیم اقتصادی پیدا است.

یک کارشناس اقتصادی:

دولت هر روز به مخارج بودجه اضافه می کند

گفت وگو


