
t oseei r ani . i r
3

چرتکه  شماره  1173 /       پنجشنبه  31 شهریور   1401  /     25 صفر  1444  /  22 سپتامبر   2022

خبر اقتصادی

 صادرات گوجه فرنگی و پیاز 
مشمول عوارض شد

طبق اعــام معاونت 
توســعه بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی، صادرات 
گوجه فرنگی و پیاز مشمول 

عوارض شد.
محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشــاورزی در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت 
اعام کرد که از اول مهر ماه تا ۱۵ دی ماه سالجاری مبلغ 
عوارض ٤٠٠٠٠ ریال بــرای صادرات هر کیلوگرم انواع 

گوجه فرنگی تعیین می شود.
    

ممنوعیت واردات گوشی مسافری 
از عراق لغو شد

تسنیم- ســخنگوی 
گمرک از لغــو ممنوعیت 
واردات گوشــی مسافری 
از عــراق از روز جمعه اول 
مهرماه خبر داد و گفت: هر 

مسافری از هرکشوری، می تواند سالی یک تلفن همراه 
به کشور وارد کند.

بر اساس اباغ معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه 
مسافرین، ورودی از مبادی کشور عراق اعم از مرزهای 
زمینی و هوایی طی بازه زمانی ۱٠ تا 3۱ شهریور ممنوع 
شده بود و بر این اساس بر این نکته تاکید شده است که در 
مبادی ورودی و خروجی از ثبت اطاعات گوشی تلفن 
همراه مسافرین ورودی در سامانه های مربوطه در این بازه 

زمانی از کشور مزبور خودداری شود.
در همین راستا »سید روح اله لطیفی«، سخنگوی 
گمرک، نیز به همین نکته اشاره کرده بود و اظهار داشت: 
این مصوبات موقت و صرفا در خصوص مبدا عراق بوده  و 

فقط تا پایان شهریور اجرا خواهد شد.
    

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
 تا۱۵ آذر الیحه بودجه ۱۴۰۲

به مجلس ارسال می شود
رییس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: تاش می 
کنیم تــا۱۵ آذر الیجه 
بودجه۱٤٠۲ را به مجلس 

ارسال کنیم.
مســعود میرکاظمی گفت: علی الحســاب پول 
معلمان را تا شهریور را پرداخت کردیم و یک میلیون 
تومان را هم میریزیم تا اینکه تا احکام آنها توســط 

آموزش و پرورش صادر شود.
وی درباره پرداختی به بازنشستگان در شهریور 
گفت: بخشــی از تخصیص بازنشستگان صادر شده 
است و خزانه منابع را تأمین کند بعضی پرداخت ها 

انجام می شود.
میرکاظمی درباره آخرین شــرایط تهیه برنامه 
هفتم توســعه ، اظهار کرد: چارچوب آن تهیه شده 
اســت. تاش می کنیم بودجه۱٤٠۲ را براســاس 
سیاست های اباغی تهیه کنیم و ۱۵ آذر به مجلس 
برسانیم. همزمان تهیه برنامه هفتم را هم در دستور 
کار داریم که البته اتفاق خوبی نیست که برنامه هفتم 
و بودجه همزمان شده است. ابتدا بودجه را به مجلس 
می فرستیم و سپس برنامه هفتم را به مجلس ارسال 

می کنیم. چون تهیه برنامه توسعه زمان بر است.
وی بــا تکذیب این ادعــا که هیــچ پرداختی به 
پیمانکاران امسال انجام نشــده است، تصریح کرد: 
این گونه نیست. پرداختی داشته ایم، اما پرداخت های 
عمده در نیمه دوم ســال اســت چون درآمدها در 
نیمه دوم بیشتر محقق می شــود. بالغ بر 3۵ همت 
تاکنون پرداخت شده است. پس از تامین منابع، سایر 

پرداختی ها هم انجام می شود.
    

اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان تهران: 
تهرانی ها مراقب آب باشند

شرکت آب و فاضاب 
استان تهران در اطاعیه ای 
با اشــاره به هشــدارهای 
سازمان هواشناسی کشور 
مبنی بر کاهش چشم گیر 

بارش ها در پاییز امسال از شهروندان تهرانی درخواست 
کرد با رعایت شیوه های مدیریت مصرف، این شرکت را 

در تداوم تامین پایدار آب شرب یاری کنند.
در این اطاعیه آمده است: بنا بر گزارش های سازمان 
هواشناسی، میزان بارش ها در مهر و آبان امسال کاهش 
محسوسی نسبت به میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به 
این که بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع سدها تامین 
می شــود، این کمبود بارش می تواند تهران را با کمبود 
جدی آب مواجــه کند و این در حالی  اســت که حجم 
ســدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران به علت بروز 
خشک سالی های پیاپی با کســری بیش از ۵٠ درصد 

نسبت به بلندمدت روبروست.

 مقام پیشــین وزارت نفت با تاکید بر 
جدی بودن خطر کاهش تولید در پارس 
جنوبی به »توسعه ایرانی« گفت: تحریم 
نه برای ملت ایران که برای کاسبان تحریم 
نعمت اســت و در اثر این مشکل پروژه 
سه ساله، ۱۲ سال اســت به بهره برداری 

نرسیده است. 
پروژه فاز ۱٤ پــارس جنوبی را باید از 
جمله طرح هایی دانست که زمان و بودجه 
کانی برای به ثمر رسیدن آن صرف شده 
و متاسفانه پروژه های که قرار بود 3 ساله 
ساخته شــود، اکنون رکوددار ۱۲ سال 

زمان ساخت است.
به گزارش »توســعه ایرانی«؛ طرح 
توسعه فاز ۱٤ پارس جنوبی با هدف تولید 
گاز طبیعی به میزان ۲ میلیارد فوت مکعب 
استاندارد )برابر با ۵6 میلیون مترمکعب( 
آغاز و مقرر شــد برای دســتیابی به این 
هدف، ساخت و نصب ٤ سکوی دریایی هر 
یک به  ظرفیت تولید روزانه  ۵٠٠ میلیون 
فوت مکعب )حدود ۱٤ میلیون مترمکعب( 
اجرایی شود. در نخستین ماه های سال 

۱39۵تغییراتــی در برنامه ریزی های 
  ۱٤C وزارت نفت صورت گرفت و ۲ سکوی
و ۱٤D  که در یارد بندرعباس مراحل نهایی 
تکمیل و آماده ســازی را می گذراندند، 
به پروژه فاز ۱7 و ۱8 اختصاص یافتند و 
اولویت بندی و تغییر در برنامه ها تبدیل 
به یکی از دالیل اصلی تأخیر در تکمیل فاز 
۱٤ از میدان مشترک گازی پارس جنوبی 
شد. البته در اردیبهشت و آبان سال ۱397 
سرانجام ۲ سکوی دریایی فاز ۱٤ وارد مدار 
بهره برداری شد و تولید روزانه یک میلیارد 
فوت مکعب گاز تــرش از مخزن پارس 
جنوبی در این پروژه محقق شد.سومین 
سکوی فاز ۱٤ پارس جنوبی نیز تیر ۱398 
در محل خود نصب شد اما وارد مدار شدن 
این سکو و تولید آن تا دی همان سال به 
طول انجامید؛ چهارمین و آخرین سکوی 
این فاز از میدان مشترک پارس جنوبی نیز 
در میانه بهمن  ۱398 در محل پروژه نصب 

و در آخرین روزبه بهره برداری رسید.
طرح توسعه فاز ۱٤ پارس جنوبی با 
بیش از یک دهه تاخیر موجب شد تا قطر از 
ایران پیشی  بگیرد و به دلیل رکودشکنی 
۱۲ ســاله در ســاخت آن، اکنون شاهد 

هستیم که بخشی از تجهیزات باید قبل از 
راه اندازی تعمیر شوند؛ در کنار آن می توان 
به هدررفتن نیروی انسانی و تجهیزاتی، 
صرف بودجه کان، از دست رفتن زمان 
و فرصت اســتحصال و تولید گاز و عقب 
افتادن از شریک و رقبای این میدان عظیم، 
نداشتن امکان صادرات گاز با وجود نیاز 
اروپا به این محصول و ... اشاره کرد. البته 
از دســت رفتن فرصت صــادرات گاز به 
سایر کشورها موجب وارد آمدن ضررهای 
چند ۱٠ میلیارد دالری شده که به راحتی 
نمی توان آن را جبران کرد. به گفته جواد 
اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم صنعت و 
نفت و گاز به سرمایه گذاری ۱6٠ میلیارد 

دالری نیاز دارد.
وضعیت سیاسی و اقتصادی؛ سد راه 

توسعه میادین گازی 
کارشناس ارشــد حوزه انرژی درباره 
طوالنی شــدن زمان ســاخت فاز ۱٤ 
پارس جنوبی و اینکه آیــا ایران می تواند 
به تولید گاز در پارس جنوبی ادامه دهد 
یا خیر؛ به »توســعه ایرانــی« گفت: اگر 
شرایط کشور به همین منوال ادامه یابد 
و وضع سیاســی ایران این گونه باشد، به 

راحتی می توان پاســخ داد که خیر ایران 
نمی تواند به تولید در پارس جنوبی ادامه 
دهد و خطر کاهش تولید جدی اســت. 
محمود خاقانی افزود: برای پارس جنوبی 
در دولت محمود احمدی نژاد 3۵ میلیارد 
دالر اختصاص یافت و رستم قاسمی، وزیر 
نفت وقت قــول داد در مدت 3۵ ماه تمام 

فازهای  پارس جنوبی را به تولید برساند. 
وی تصریح کرد: همیشه بحث بود که 
3۵ میلیارد دالر کجا هزینه شد و هیچ کس 
پاسخی نداد. مدیرکل پیشین امور خزر 
و آســیای میانه وزارت نفت ایران گفت: 
شــرایط به  گونه ای پیش رفت که برای 
فاز ۱۱ به عنوان یکی از فازهای مشــکل 
پارس جنوبی در پی نهایی شدن مطالعات 
و توافق با طرفین خارجی قرارداد مشهور 
به IPC در دولت یازدهم مطالعه و تصویب 
شد و پس از امضای برجام شرکت توتال 
برای آن میدان با چینی ها شریک شد و 
بنا را بر این گذاشتند که شرکت سینوپک 
چین و شــرکت نفت و گاز پارس از ایران 
فاز ۱۱ را توسعه داده و به تولید برسانند. 
وی ادامه داد: حتی توتال فرانسه به منظور 
حصول اطمینان که این میزان تولید دچار 

وفقه نشود؛ بافاصله با قطر هم در بخش 
فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی، قرارداد بست 
و اگر اشتباه نکنم مبلغ این قرارداد برابر با ۲۵ 

میلیارد دالر بود. 
خاقانی اظهار کــرد: در آذرماه ۱396 
هنگامی که حسن روحانی، رئیس جمهور 
دولت یازدهم هنگامی که بودجه ســال 
۱397 را به مجلس تقدیم می کرد از نفوذ 
چند نفر و گروه صحبت کرد که مبارزه با این 
عده بسیار سخت است زیرا در اقتصاد ایران 
نفوذ و تسلط فراوانی یافته اند که الزم است 
با آنها برخورد شود. وزیر نفت مدعی شده 
که صادرات نفت افزایش یافته و پول های 
فراوان حاصل از صادرات نفت را نیز دریافت 
کرده ایم البته ما و همچنین مردم خوشحال 
شدند اما آثار این گشایش های ارزی در 
اقتصاد و زندگی مردم اصا مشهود نیست 
و هیچ  کاالیی ارزان تر نشــد و باید از وزیر 
پرســید این پول ها کجا رفته و چه شده 
 است؟ کارشناس ارشــد حوزه انرژی در 
پاسخ به این پرسش که اگر ایران تصمیم 
 بگیرد تغییراتی در مورد نحوه اداره امور 
به ویژه در بخش انرژی اعمال کند؛ چقدر 
بودجه نیاز اســت تا صنعت گاز ایران به 
مرحله بسیار پیشرفته ای برسد؛ توضیح 
داد: مسئوالن وزارت نفت اعام کرده اند که 
برای جبران کسری مصرف گاز داخلی به 
8٠ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است. 
وی بیان کرد: بر اساس تجربه بنده، در 
صنعت نفت و گاز ایران اکنون هزینه های 
باالسری به دلیل ضعف مدیریت، ضعف 
کارشناسان متخصص و نبود افراد خبره 
و ... افزایــش یافته و ایــن صنایع دچار 
مشکل شــده اند. همچنین در داخل به 
دلیل فرسودگی و کهنگی ابزار و وسایل و 
همچنین کاهش تجربه فنی و حرفه ای با 

مشکات فراوانی مواجه هستیم. 
خاقانی ادامه داد: در سال ۱38٤ که 
زنگنه وزارت نفت را تحویل دولت نهم 
داد، این وزارتخانه تا پیش از آن حدود 
7٠ تا 8٠ هزار پرسنل حرفه ای داشت 
که باتجربه بودند و دوران جنگ و مسائل 
و مشکات آن را مشــاهده کرده بودند 
اما در دوران آقای زنگنــه وزارت نفت 
عما منحل شد و بســیاری از مدیران، 
کارشناسان و افراد متخصص به ناچار با 
بازنشستگی پیش از موعد کنار گذاشته 
شــدند. وی درباره اینکه برخی افراد از 
تحریم ها به عنوان نعمت یاد می کنند؛ 
گفت: بــرای کاســبان و دورزنندگان 
تحریم برنامه های میــان و بلند مدت 

حوزه نفت و گاز اصــا اهمیتی ندارد و 
آنها برنامه های کوتاه مدت برای کاسبی 
خود دارند و تحریم بــرای آنان نعمت 
اســت زیرا نفت و گاز را به صورت مفت 
از ایران می گیرند و به بهانه دور زدن در 
بازارها می فروشند و در واقع پول کمی 

به وزارت نفت پرداخت می کنند. 
کارشناس ارشــد حوزه انرژی بیان 
کرد: اگر وزارت نفت درصدد اســت که 
اعتماد مردم به دولت سیزدهم افزایش 
یابد، باید شفاف سازی و ترازنامه خود را 
منتشر کند زیرا شرکت ملی نفت ایران، 
شرکت پتروشــیمی، شرکت پاالیش 
و پخش و... بر اســاس قانون تجارت و 
قوانین خاص خود تاســیس شده اند و 
باید تراز هزینه های تولیــد و ... را برای 
اطاع عموم منتشر کنند اما در واقعیت 
این اتفاق رخ نمی دهــد و حتی جواد 
اوجی، وزیر نفت فعلی هیچ اطاعاتی 
از قرارداد ۱6 میلیــارد دالری وزارت 
نفت با سایر کشورها به بهانه تحریم ها به 
مردم ارایه نمی دهد و محرمانه می ماند 
که برخاف قانون نفت است. وی تاکید 
کرد: قراردادهای حوزه نفت و گاز باید 

شفاف اطاع رسانی شود. 
این کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان 
کرد: با شرایط فعلی نمی توان انتظار جلب 
و جذب سرمایه گذاری در ایران را داشت. 

مقام پیشین وزارت نفت در گفت وگو با »توسعه  ایرانی«:

خطر کاهش تولید پارس جنوبی جدی است

مهرنوش حیدری

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران 
اظهار داشت: چه نهادی بر خروج سرمایه ۱۱هزار نفری که از ایران 
سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه های 
نقدی و سرمایه های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال 

خروج از کشور هستند.
حسن فروزان فرد در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه فساد اداری 
فضای کسب و کار در کشور را تیره و تار کرده است، گفت: هر ساله 
میزان فساد اداری در کشورها سنجیده و اطاع رسانی می شود و 
از سوی دیگر دولت ها تاش می کنند که با آیتم هایی این فساد را 
تقلیل بدهند. واقعیت این است که در ۲ دهه گذشته فساد اداری در 
ایران گسترده شده و از سوی دیگر شیوه اطاع رسانی آن همراه با 

موضوعات سیاسی و محکوم کردن گروه سیاسی بوده است.
به گفته این فعال اقتصادی، امروز این شیوه اطاع رسانی باعث 
ایجاد نگرانی و غیرواقع بینانه شدن میزان فساد در کشور  شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران 
شیوه اطاع رسانی فساد در ایران را غیر حرفه ای و همراه با انگیزه های 
سیاسی دانست و افزود: ورود انگیزه های سیاسی در انعکاس اخبار 
فساد اداری باعث افزایش اثرات آن در فضای کسب و کارها شده و 
در نتیجه در ذهنیت مردم عادی و فعاالن اقتصادی آثار سو بر جای 

گذاشته است.
وی با بیان اینکه فساد اداری باعث شده است ذهنیت افرادی 
که می خواهند در کشور سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهند را 

مخشوش شود، خاطر نشان کرد: فعاالن اقتصادی نسبت به موضوع 
فساد حساس تر و ریزبینانه تر برخورد می کنند چراکه می خواهند 
در ازای سرمایه گذاری در کشور تعهدات الزم را دریافت کنند. از این 
رو نسبت به این موضوع حساس تر هستند و با مشاهده نمادهای از 
فساد اداری و اقتصادی تصمیم گیری های توسعه ای خود را متوقف 

و یا به حداقل می رسانند.
فروزان فرد با بیان اینکه تداوم جریان فساد اقتصادی در کشور 
زمینه را برای توسعه اقتصادی دشوار می کند، افزود: توسعه حاصل 
تصمیمات بلندمدت فعاالن اقتصادی همان کشور است وقتی این 
تصمیمات مقطعی و به عبارتی برای گذران امور می شوند جنبه های 
سرمایه گذاری بزرگ از دست می رود و در واقع نرخ توسعه کشور 

دچار تاطم و گرفتاری می شود. بنابراین فساد عاوه بر آثار کوتاه 
مدت در حال و روز مردم و فعاالن اقتصادی تبعات و آثار بلندمدتی در 

کل اقتصاد آن کشور  بر جای می گذارد.
به گفته وی، جو فساد آلود حاصل از فســاد اداری و اقتصادی 
مهم ترین عامل ترک سرمایه در کشور است. ایران اعام کرده است 
با دریافت ۱٠٠ تا ۲٠٠ هزار دالر می تواند به خارجی ها اقامت بدهد. 
اینجا این پرسش مطرح اســت چرا تاش نمی شود سرمایه های 

داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون قضایی اتاق تهران: 

۱۱هزار ایرانی در سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند

گفت و گو

افزایش قیمت لوازم خانگی در سال های اخیر از توان اقتصادی 
مردم پیشی گرفته و سیر صعودی نرخ ها سبب شده تا بسیاری از 

خانواده ها قادر به خرید لوازم خانگی نو و جدید نباشند.
به گزارش قرن نو، رکود سنگین بازار حاال شمار مغازه هایی 
که ترجیح می دهند تعطیل باشــند را افزایش داده است. بنا 
بر اعام فروشندگان واحدهای اســتیجاری در بحران رکود 
تورمی قادر به اداره خود نیســتند. قدیمی ترهای این بازار که 
مالک مغازه هستند نیز حال و روز خوبی ندارند و در چند سال 
اخیر ابتدا کارکنان خود را تعدیل کرده و اکنون به تنهایی واحد 

صنفی خود را اداره می کنند. اوضــاع برای مصرف کنندگان و 
خریداران نیز اصا خوب نیست و بسیاری از خانواده ها تا مجبور 
نشــوند اصا به خرید لوازم خانگی جدید را حتی به مخیله خود 
راه نمی دهند زیرا از پس هزینه های میلیونی و کمرشکن خرید 
برنمی  آیند. این روزها خانواده ها بیشــتر بــه دنبال تعمیر لوازم 
خانگی می روند هرچند هزینه تعمیــر نیز با قیمت خرید برخی 
لوازم خانگی در سال های گذشته برابری می کند. اگر هم خرید 
و فروشی در این بازار مشاهده می شود مربوط به کسانی است که 
ناچارند جهیزیه بخرند. البته خرید جهیزیه در شرایط فعلی مانند 
گذر از هفت خوان رستم است و باید با جیب و حساب پر پول سری 

به بازار لوازم خانگی زد.

توان و بودجه محدود خانواده ها 
محدثه بنیادی عروس جوانی اســت که با دنیای از ذوق و 
شوق به خیابان امین حضور آمده اســت. وی می گوید: برای 
خرید کل جهیزیه ۲٠٠ میلیون تومــان در نظر گرفته ایم که 
متاسفانه با مشاهده قیمت ها متوجه شدیم که فقط می توانیم 
لوازم ضروری نظیر یخچال فریزر، ماشین لباسشــویی، اجاق 

گاز، پلوپز، جاروبرقی را خریــداری کنیم و باید پولی نیز برای 
خرید چینی، فرش، لوازم خرده ریز آشــپزخانه، اندکی لوازم 
پاستیکی نیز در نظر بگیریم. وی ادامه می دهد: پدرم بخشی 
از این پول را قرض کرده و وام ازدواج را برای تامین پول پیش  
خانه پس انداز کرده ایم. این عروس جوان بیان می کند:  قیمت 

لوازم خانگی بسیار باال رفته و واقعا از توان خانواده ها خارج است. 

همه چیز واقعا گران شده است
الهه فرهادی دختر جوان دیگری است که با همسرش برای 
خرید لوازم خانگــی به بازار آمده اســت؛ او می گوید: اصا فکر 
نمی کردم که قیمت ها این چنین باشــد؛ همه چیز واقعا گران 
شده اســت. الهه می افزاید: تعدادی از لوازم کوچک را در ۲ سال 
گذشته و به تدریج خریداری کرده ایم اما به خاطر استفاده از خدمات 
پس از فروش تصمیم گرفتیم نزدیک زمان ازدواج برای خرید اقدام 
کنیم که اکنون شگفت زده شده ایم. وی بیان می کند: چگونه می توان 
با حقوق کارگری و کارمندی لوازم خانگی های گران را خریداری 

کرد؟  حتی قیمت لوازم خانگی ایرانی نیز بسیار باالرفته است. 

حقوق های اندک و قیمت های گزاف 
 علیرضا تقوی هم به قرن نو می گوید: خانواده عروس خرید

 ۵ کاال را برعهده خانواده داماد گذاشــته اند و بنده برای خرید 

آنها حداقل به ۱٠٠ تا ۱۵٠ میلیــون تومان نیاز دارم که با این 
حساب کل وام ازدواج بابت خرید لوازم خانگی هزینه خواهد 
شد. وی اضافه می کند: پدرم بازنشسته است و حداقل حقوق را 
دریافت می کند بنابراین نمی تواند در تامین مخارج عروســی و 
خرید کاال به بنده کمک کند. وی تصریح می کند: در کنار این هزینه 
گزاف باید مخارج گرفتن عروسی، رهن و اجاره خانه و ... را نیز اضافه 
کرد که به حتم حداقل 7٠٠-8٠٠ میلیون تومان نیاز است و بنده 
به عنوان جوانی که ماهانه 6.۵ میلیون تومان درآمد دارم چگونه 

می توانم این هزینه ها را تامین کنم؟ 

فروشندگان مقصر گرانی ها نیستند
فرهاد یکی از فروشندگان لوازم خانگی در بازار امین حضور نیز 
می گوید: ماه هاست که تعداد مشتری در این بازار بسیار کاهش 
یافته و کمتر مشتری واقعی برای خرید مراجعه می کند. وی ادامه 
می دهد: اکثر کسانی که در این بازار حضور دارند بیشتر اجناس 
را قیمت می کنند و با شنیدن نرخ ها معموال از خرید پشیمان 
می شوند. اما گرانی لوازم خانگی اصا ربطی به واحدهای صنفی 
و فروشندگان ندارد زیرا قیمت ها مصوب است و ما هیچ نقشی 
در نرخ گذاری نداشــته و نداریم. وی عنوان می کند: متاسفانه 
برخوردهای خوبی با ما نمی شود و به ما انگ گرانفروش می زنند 

در حالی که ما هیچ نقشی در وضعیت فعلی نداریم.

در بازار لوازم خانگی چه می گذرد؟
خبر

محمود خاقانی در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: بر اساس 
قانون شرکت های ملی نفت 
ایران، پتروشیمی، پاالیش 

و پخش و ... باید تراز مالی 
خود را برای اطالع عموم 

منتشر کنند اما در واقعیت 
این اتفاق رخ نمی دهد و 

حتی وزیر نفت فعلی هیچ 
اطالعاتی از قرارداد ۱6 

میلیارد دالری وزارت نفت 
را به بهانه تحریم ها به مردم 

ارائه نمی دهد که خالف 
قانون است


