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رئیس سازمان بازرسی :وزیر صنعت
هک شدن سایت را قبول دارد

...

ارز وطال

گفت و گو
وزیر نیرو در گفت وگوی اختصاصی
با خراسان اعالم کرد:

تعرفه های سنگین در انتظار پرمصرف های
آب و برق

بردبار -وزیــر نیــرو بــا بیان ایــن که بیــش از یــک دهه در
توجه جدی به موضــوع مدیریت مصرف تاخیر داشــته ایم
 ،از برخورد جــدی این وزارتخانــه با پرمصــرف ها و تالش
بــرای متنبه کــردن آن هــا خبــر داد و تاکیــد کــرد :امروز
یکــی از برنامه های اصلــی ما در بخش آب و بــرق مدیریت
توام عرضــه و تقاضاســت.دکتر رضا اردکانیــان ،در گفت
وگوی اختصاصی بیش از یک ســاعته با روزنامه خراسان
که طی روزهای آینده به طور تفصیلی منتشــر می شــود ،
وعده برخورد جدی تر بــا پرمصرف ها را نیــز مطرح کرد و
گفت:همین روزها درصدد تنظیم مدلی هستیم که درآن
بخشــی از اصالح تعرفه ها بــه طور طبیعی برمــی گردد به
نرخ تورم و نیاز صنعت که برای امســال دولت بیشــتر از 7
درصد تصویب نکرد و تعرفه یکسان است ولی چون ما قصد
داریم از ابزار تعرفه هم برای اصالح مصرف استفاده کنیم
درصدد هستیم مدلی را تدوین کنیم که درآن پرمصرف ها
مورد توجه باشند و متنبه شــوند .وی تاکید کرد :به طوری
{عمل می کنیم} کــه تعرفه جدیــد یک منبــع جدید تلقی
نشــود بلکه ابزاری باشــد برای این که تعــداد پرمصرف ها
کمتر و کمتر شــود.ما تعرفه های سنگینی را برای کسانی
که خارج از الگوی مصرف هســتند پیشنهاد خواهیم داد.
شــایان ذکر اســت این گفت وگوی تفصیلی طی روزهای
آینده به طور کامل در روزنامه خراسان منتشر می شود.

...
اخبار

نقصان طرح جامع مالیاتی گریبان گیر
وزیر اقتصاد شد
کرباسیان دومین کارت زردش را در کمتر از
یک سال از مجلس گرفت
وزیر اقتصــاد دیروز برای پاســخ به ســوال نماینده بروجن
درباره طــرح جامع مالیاتــی به مجلس رفــت و بعد از طرح
سوال و ارائه توضیحات کرباسیان ،نمایندگان توضیحات
را قانع کننــده ندانســتند تــا کرباســیان یک ســال بعد از
نشســتن بر صندلی وزارت اقتصاد دومین کارت زرد خود
را هــم از مجلس بگیرد.به گزارش خبرگــزاری خانه ملت،
خدیجه ربیعــی نماینــده مــردم بروجن در نشســت علنی
دیروز در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد در زمینه اجرای
طرح جامع مالیاتی با اشــاره به گذشــت  11ســال از آغاز
این طرح اظهار کرد :بارها قول تکمیل طرح در ســال 95
داده شد ،سازمان مالیاتی چگونه نیامده توضیحاتی را در
این باره ارائه کند؟ وی با طرح این ســوال که آیا با اجرایی
شدن طرح استفاده از کاغذ کاهش یافته است گفت :طبق
گزارش ســال  96که از طرف وزارت اقتصاد ارســال شد،
تنها  150اداره از سامانه استفاده می کنند و همچنین تنها
 27درصد از پرونده ها در سامانه یکپارچه بارگذاری شده
اســت.این نماینده مردم در مجلس با بیان این که سامانه
نواقص جــدی دارد ،تصریح کــرد :با وجود ایــن که 721
میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده ،همچنان این
طرح با چالش های جدی روبه روست.وزیر اقتصاد هم در
پاسخ از عملکردش دفاع کرد اما نهایی نبودن طرح را قبول
کرد و افزود :این درســت اســت که یک کندی در سیستم
وجود داشــته که شــاید ناشــی از اتکا نکردن بــه نیروهای
داخلی بوده است همچنین استفاده از پیمانکاران خارجی
به ارث رســیده که نتوانســته اند با نیروهای داخلی تعامل
مثبتی داشته باشــند .کرباســیان اظهار کرد :طرح جامع
مالیاتی از چهار سامانه تشکیل می شود که عمال دارای14
ماژور و  40زیرسامانه است و تقریبا اجرایی شده است اما
هنوز نهایی نشده و براساس زمان بندی صورت گرفته در
حال اجرا و دنبال شدن است.در نهایت نمایندگان مجلس
از توضیحات کرباسیان قانع نشدند و با  106رای موافق،
 52رای مخالــف و هشــت رای ممتنــع از مجمــوع 200
نماینده حاضر توضیحــات وی را قانع کننده ندانســتند و
کرباسیان دومین کارت زرد خود را گرفت.

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
)0(44.120

)0( 51.047

)0( 57.364

6.460

12.014

سکه طرح جدید

2.850/000

35.000.000

40.000.00

2.817/700

33.350.000

) 160/000( 36.990.000

اعالم آمادگی همراه با انتقاد روحانی برای پاسخ به مجلس

رئیس جمهور :در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد تا برخی از حقایق را برای مردم بازگو نمایم

محمداکبری  -رئیــس جمهور روز گذشــته طی
نامه ای بــه رئیس مجلــس اعالم وصول ســوال از
خودش را مغایر قانون اساسی و نامتناسب با زمان
و شرایط کشور دانســت و در عین حال اعالم کرد
در مجلس حضور می یابــد و برخی حقایق را برای
مردم بازگو می کند.به گزارش خبرنگار پارلمانی
خراسان ،در حالی که بر اساس آیین نامه مجلس،
رئیــس جمهــور تنهــا  25روز دیگــر فرصــت دارد
تا بــرای ارائــه توضیحات بــه نماینــدگان مجلس
درباره مســائل اقتصــادی در صحن حضــور یابد،
روز گذشــته روحانی ،رئیس جمهور ،طی نامه ای
خطاب به الریجانی رئیس مجلس ،ضمن آمادگی
برای حضور در صحن علنی مجلــس انتقاداتی به
اعالم وصول سوال نمایندگان داشت .متن کامل
نامــه روحانــی بــه الریجانی به شــرح ذیل اســت:
«احترامــ ًا ؛ درســت در ســالروز تحلیــف رئیــس



جمهــوری دوره دوازدهــم ،ســؤال تعــدادی از
نمایندگان محترم مجلس واصل گردید .بی تردید
ســوال از رئیس جمهور کشــور با مراعات حداقل
دو نکته می تواند مبارک باشــد؛ او ًال در چارچوب
قانون اساسی باشد ،ثانی ًا در زمان و شرایط مناسب
کشور اقدام شــده باشد ،که متاســفانه هیچکدام

...



بورس

از این دو حاصل نشده اســت .اما برای جلوگیری
از هر نوع اختــاف بین قوا و احتــرام به مجلس ان
شــاء ا ...در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به
سواالت پاســخ خواهم داد .البته این امر می تواند
فرصت خوبی باشــد تــا برخــی از حقایــق را برای
مردم عزیز کشــورم بازگو نمایم کــه آن ها صاحب
واقعی کشورند و مشــروعیت من و شما نیز از آرای
آنهاســت».در همین حال آشنا مشاور رسانه ای
رئیس جمهور نیز در پیامی توئیتری نوشت :رئیس
جمهور به مجلس می رود نه فقط برای پاسخ گفتن
به نمایندگان مردم؛ بلکه برای سخن گفتن با خود
مردم .در این میان به گزارش ایرنا اکبر رنجبرزاده
عضو هیئت رئیســه مجلس درباره زمان برگزاری
جلســه ســوال از رئیس جمهــور گفت :ســوال از
رئیس جمهــور بعــد از تعطیالت خانه ملــت اواخر
مرداد یا اوایل شهریور  97بررسی می شود.

...

بانک مرکزی

بورس 4 ،کانال جدید دیگر را هم فتح کرد

معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

بورس دیروز هم در آستانه اعالم سیاست های جدید ارزی ،چهار هزارو
 94واحد دیگر رشــد کرد و ضمن ثبت یکی از بــزرگ ترین جهش های
روزانه تاریخ خود به ســطح بی ســابقه  128هزار و  448واحد رســید.
به گزارش خراسان ،بار اصلی این رشــد بر دوش شرکت های صادرات
محور فلزی،معدنی و پتروشــیمی بود؛ شــرکت های پتروشیمی خلیج
فارس ،پتروشیمی پارس ،پارســیان و تاپیکو ،فوالد مبارکه ،ملی مس و
معدنی گل گهر دیروز بیشترین کمک را به رشد شاخص کردند و همین
هفت شــرکت حدود نیمی از رشــد چهار هزار واحدی شــاخص را رقم
زدند .طبق شنیده ها در بسته جدید ارزی شرکت های فلزی ،معدنی و
پتروشیمی می توانند ارز خود را در بازار ثانویه و به قیمت آزاد به فروش
برسانند .طبق سیاست قبلی این شــرکت ها مجبور به عرضه ارز به نرخ
 4200تومان بودند.

فــارس -ســید احمــد عراقچی،معــاون ارزی بانــک مرکــزی بازداشــت
شد.ســخنگوی قوه قضاییــه اعــام کــرد  :در ادامه رســیدگی بــه پرونده
اخاللگراندرنظامپولیوارزی،پروندهسهنفرتکمیلشدهبودکهبهدادگاه
ارسالشدوبهزودیدادگاهآنهاشروعخواهدشد.اژهایافزود:همچنین
چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشــت شــدند .یکــی از آن ها
معاونارزیبانکمرکزیاستکهالبتهشنیدمبهتازگیکنارگذاشتهشده
بود .یک نفر از کارمندان معاونان رئیس جمهور و چهار نفر از دالالن ارزی
که فعالیت غیر مجاز داشتند نیز بازداشت شدند .وی گفت :یکی از صرافی
هایی که به طــور غیر مجاز در زمینــه اخالل در نظام پولــی و ارزی فعالیت
داشت نیز احضار و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد .در همین حال
 20نمایندهمجلسروزگذشته درجلسهعلنی درتذکریخواستارممنوع
الخروج شدن سیف ،رئیس کل سابق بانک مرکزی شدند.

ورود  5فروند هواپیمای  ATRجدید به ایران

تعداد هواپیماهای نو خریداری شده به  16فروند رسید
در حالی کــه تا پیــش از این هشــت فرونــد هواپیمــای ATR
خریداری شده وارد ایران شده بود ،دیروز هم پنج فروند دیگر
درمهرآبادبهزمیننشست.گفتنیاست ATRیکهواپیمای
توربوپــراپ 70نفره اســت کــه برای مســافت هــای نزدیک
استفاده می شود .طبق قرارداد این شرکت باید 20هواپیما
به ایران تحویل بدهد کــه تحویل هفت فرونــد دیگر منوط به
مذاکره ،تالش اروپا و دریافت معافیت از آمریکاســت.فرزانه
شــرفبافی ،مدیرعامل هما در مراســم تحویل این هواپیماها
در آشیانه فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت :وقتی تحریمها
اعالم شد ،عدهای مدام به من میگفتند «چه کار میخواهی
بکنی؟مگرمیتوانیمشکلراحلکنی؟»؛منگفتم«:یاراهی
خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت» و امروز اقدامات ما به
نتیجه رسیده اســت .به گزارش مهر رئیس هیئت مدیره هما
در مراســم اســتقبال از پنج فروند هواپیمایATR72-600
تازهواردبااشارهبهبیاناترهبرانقالبمبنیبراینکه«راهنظام
جمهوری اســامی ،بنبســت ندارد» ،گفت :این راه را نشان
دادیموتوانستیمدرشرایطویژهاجتماعیسیاسیکشور،پنج
فروندهواپیماواردکنیم.بهگزارشایرنا،مدلسفارشیایران
ایر قادر اســت 70نفر را تا مســافت یک هزار و 528کیلومتر
جا به جا کند و به دلیل استفاده از موتورهای ملخی بسیار کم
مصرف ،ایمن و پیشــرفته و هزینه های عملیاتی آن به شدت
پایینومقرونبهصرفهاست.

▪پول هواپیماها چگونه تامین شد؟

وزیر راه هم در این مراســم درباره تامیــن مالی خریدهای
جدید گفت :هزینه خرید این هواپیماها از محل فاینانس
تامیــن شــده و باید پــول آن هــا بازگردانــده شــود؛ براین
اساس از مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی (هما)
میخواهیمتخصیصصندلیهابراساسبرنامهاقتصادی
و بازرگانی و ایفای تعهدات شــان در قبال بانک ها باشد.
البتــه از توضیحات آخوندی معلوم نشــد که پرداخت پول
به شــرکت  ATRانجام شده اســت یا این که اقساط به این
شــرکت یا تامین مالــی کننده بیــن المللی یــا بانک های
داخلی اســت؟ در این باره خبرگزاری ایســنا هم نوشت:
هرچند ایــران ایر هنــوز توضیح دقیقی دربــاره چگونگی
تامیــن منابع مالــی الزم بــرای ورود این هواپیماهــا ارائه
نکرده اما به نظر می رســد مانند هواپیماهای قبلی بازهم
مبلغ کل خرید به شــکل نقدی پرداخت شــده اســت .در
توافق ابتدایی ایران و شرکت های بزرگ هواپیما ساز ابتدا
بنا بود طرف ایرانی تنها  ۱۵درصد از منابع مالی مورد نیاز
را به شکل نقدی پرداخت کند و  ۸۵درصد منابع از طریق
فاینانس بانکی تامین شود .همچنین در این مراسم ،وزیر
راه و شهرسازی گفت :همراه با پنج فروند  ATRتازه وارد،
معادلپنجمیلیونیوروقطعاتاینهواپیماهاراکهساخت
آمریکا و اروپا هستند ،وارد کردهایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا درباره هک نشدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت :وزیر صنعت این موضوع را قبول
کرده است .به گزارش مهر ،ناصر سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیس پلیس فتا هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را تکذیب کرده ،در
کنایه ای اظهار کرد :این موضوع هم مانند اعالم خبر کشف  2.5تن طالست .وزیر صنعت خودش این موضوع را قبول کرده است.
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افت محسوس قیمت ارز و طال
درآستانه گشایش بسته ارزی
در آســتانه اعــام جزئیــات بســته ارزی دولت ،قیمــت ارز و ســکه دیــروز افت
محسوســی داشــت .به طوری که هر قطعه ســکه تا سطح ســه میلیون و 505
هزار تومان نیز عقب نشست .دالر در بازار غیر رسمی نیز به زیر  10هزار تومان
برگشــت.در این باره ،دیروز بعد از ظهر ،قیمت ســکه امامی با  36هزار تومان
کاهش نسبت به دو روز قبل ،به ســه میلیون و  695هزار تومان رسید .این نرخ
دیروزحتیتاسهمیلیونو 505هزارتوماننیزکاهشداشت.هرگرمطالی18
عیار نیز افت  14هزار و  500تومانی را شاهد بود و تا  281هزار و  430تومان
تنزلیافت.همزمانبابازارطال،قیمتارزدربازارآزادنیزدیروزروندنزولیچند
روزاخیرخودراادامهداد.بهطوریکههریوروبا 271تومانکاهشبه 11هزار
و 461تومان رســید .دالر در بازار غیر رســمی نیز طبق گزارش ایسنا ،تا کمتر
از  10هزار تومان عقب نشســت .این ها در شرایطی اســت که به گفته صرافان
و دالالن ،معامالت در بازار غیر رســمی ارز نیز به حداقل رسید و تقریب ًا متوقف
شد.درآستانهاعالمسیاستهایجدیدارزی،دیروزخبرگزاریفارسگزارش
داد که پرداخت ارز مســافرتی توســط بانکهای عامل متوقف شده و پرداخت
جدیدبااجرایبستهجدیدارزیبهنرخارزبازارثانویهانجاممیشود.بااینحال،
ساعاتیبعد،خبرگزاریمهربهنقلازیکمقاممسئولدربانکمرکزی،ضمن
رد این خبر از تداوم پرداخت ارز مسافرتی تا اطالع ثانوی خبر داد.



...
دولت

مطالبه از رئیس جمهور برای اجرای قانون اعالم
حقوق و مزایای مسئوالن
دیده بان شــفافیت و عدالت با ثبــت مطالبه جمعی از مردم در ســامانه
هوشــمند دیده بان شــفافیت و عدالت خواستار شفاف ســازی حقوق
ومزایای مدیــران از رئیس جمهور محترم شــد .بــه گزارش مهر به نقل
از دیدهبان شــفافیت و عدالت ،براســاس ماده  ۲۹قانون برنامه ششــم
توسعه ،دولت موظف اســت کلیه حقوق و مزایای همه مدیران کشور را
برای اطالع عموم در سامانه ای منتشر کند .انتشار این اطالعات هم از
شایعات ناروا و مغرضانه علیه مسئوالن پیشگیری می کند و هم از سوء
اســتفاده نجومی بگیران احتمالی .با وجود این که بیش از چهار ماه از
ضرب االجل قانون گذشته ،مسئوالن سازمان امور اداری و استخدامی
برای اجرای این حکم قانونی یا وعده آینده نزدیک می دهند یا موضوع
را می خواهند از سر باز کنند.

▪سرنوشت  7هواپیمای دیگر چه می شود؟

همان گونــه که مدیرعامل ایــران ایر از تالش بــرای دریافت
هفت هواپیمای دیگر سخن گفته ،به نظر می رسد  ATRهم
تالش دارد قراردادش را تکمیل کنــد .رویترز در این باره در
گزارشی نوشــت :به نظر می رسد شــرکت ای تی آر از دیگر
رقبای خــود درباره ارســال ،تحویــل و فــروش هواپیماهای
ســفارش ایران ایر ابراز نگرانی بیشــتری می کند چراکه به
تازگی در این بــاره گفته اســت در صورتی کــه نتواند تعداد
هواپیماهای مقرر خود را به ایران تحویل دهد ،متحمل ضرر
و زیان قابل توجهی خواهد شد .به گزارش ایسنا بنابراین به
نظرمیرسدشرکتفرانسوی–ایتالیاییایتیآر()ATRبه
دنبالراهیبرایتحویلهرچهزودتر هواپیماهایمقررخود
باشدتاقبلازاعمالنهاییوبازگشتتحریمهایاقتصادی،
تمامی  ۲۰فروند هواپیمــای  ATRوارد ناوگان هوایی ایران
شده باشد .شــرفبافی در بخش دیگری از سخنانش گفت:
امیدواریم هواپیماهای بیشتری تحویل بگیریم.وی افزود:
وزیر اقتصاد فرانســه نیز برای ورود این هواپیماهــا به ایران
تالش زیادی انجام داد .اعطــای این مجوز خاص به این پنج
فروند هواپیما نشــان داد اگر اروپا بخواهد ،میتواند از همه
شــرکتهای ســرمایهگذار اروپایی در ایــران حمایت کند.
گفتنی است ایران در مجموع قرارداد خرید  200هواپیما
را بســته بود که از ایــن  ۲۰۰فروند ۸۰ ،هواپیمــا مربوط به
بوئینگ ۱۰۰،فروند مربوط به ایرباس و ۲۰فروند مربوط به
 ATRبود  .هم اکنون با ورود این پنج فروند هواپیمای جدید
بهایران،تعدادکلهواپیماهایخریداریوتحویلدادهشده
به عدد  ۱۶می رسد.

با ادغام  2غول پتروشیمی در هفته آینده

بزرگ ترین ادغام تاریخ اقتصاد ایران
انجام می شود

با توجه بــه ناهماهنگی هایی کــه در مدیریت دو غول
پتروشــیمی کشــور ،یعنــی هلدینــگ خلیــج فــارس
(زیرمجموعهوزارتنفت)وتاپیکو(زیرمجموعهوزارت
رفاه) ایجاد شده بود ،موضوع ادغام این دو نهایی شده
و طبق گفتــه مدیرعامل شســتا هفته بعد ایــن ادغام
انجام خواهد شد.به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
مرتضــی لطفی مدیرعامل شســتا بــا اعــام این خبر
گفت :براساس زمان بندی صورت گرفته با واگذاری
 ۱۶درصد از سهام تاپیکو در بورس در  ۲۴مرداد این
رویدادمهمصنعتپتروشیمیاتفاقخواهدافتاد.وی
بااشارهبهاینکهقیمتهرسهمدراینواگذاری۲۶۰
تومانخواهدبودافزود:باتاییدهیئتدولتقراراست
دو شــرکت بزرگ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و
تاپیکو در یکدیگر ادغام شــوند که با ایــن ادغام بزرگ
ترین شــرکت ایرانی به ارزش  ۳۶هزار میلیارد تومان
متولد و بزرگ تریــن ادغام تاریخ اقتصــاد ایران انجام
می شود.قبال مطرح شــده بود که نام شــرکت جدید
پتروشیمی ایران خواهد بود .گفته می شود در صورت
ادغامتاپیکودرهلدینگخلیجفارساینکاربهتقویت
ارزش سبد سهام عدالت و همین طور افزایش دارایی
مشموالن سهام عدالت منجر خواهد شد.

تولید خدمات در بهار امسال
چقدر گران شد؟
در فصــل بهــار امســال نســبت بــه زمســتان ،96
تولیدکنندگان (ارائه دهندگان خدمات) با تورم 4.6
درصدی مواجه بوده اند .بر اســاس گزارش مرکز آمار،
در این میان ،ارائه دهندگان خدمات بهداشت ،کمترین
تورم و واســطه گری مالی (بیمه) بیشــترین تــورم را در
هزینه های خود شاهد بوده اند.

...
بازارخبر

یک بانک اتریشی مبادالت مالی میان
تهران و وین را فراهم میکند
فارس -به گــزارش اینتل نیوز ،رئیس اتــاق اقتصادی وین
گفت :بانک  OeKBاتریش آماده می شــود تا روابط تجاری
میان شرکت های اتریشی و همتایان ایرانی شان را تسهیل
کند .این بانک تسهیالت اعتباری به شرکت های کوچک
و متوســط ارائه می دهد و احتماال با سیســتم مالی آمریکا
یا بازار این کشــور مواجهه ای نــدارد و از تحریــم ها صدمه
نخواهد دید.

مدارک گازی ایران و ترکمنستان
به داوری رفت
ایســنا -مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشــاره به این
که در زمستان ســال  ۱۳۹۵ترکمنستان شــیر گاز خود را
بر خالف قرارداد روی ایران بست ،درباره آخرین وضعیت
اختالف پیش آمــده بین دو کشــور توضیحاتــی ارائه کرد.
حمیدرضــا عراقی با بیــان این کــه اختالف پیــش آمده به
مرحله داوری رسیده است ،اظهار کرد :طرف ایرانی و طرف
ترکمنی هرکدام وکیل و داور انتخاب کرده اند و هر رایی که
از سوی داوری داده شود برای دو طرف الزماالجراست.

تولید بنزین نسبت به پارسال  50درصد
افزایش یافت
ایرنا -مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای
نفتی ایران از رشد 50درصدی تولید بنزین کشور از ابتدای
ســال تاکنون نســبت به نیمه نخست پارســال خبر داد .به
گفته صادق آبادی  ،میانگین تولید روزانه بنزین کشــور در
شش ماه نخست پارســال  63میلیون لیتر در روز بود که از
ابتدای سال تاکنون به طور میانگین به روزانه  93میلیون
لیتر رسیده است.

بازار نفت نگران تحریم ایران؛ احتمال صعود
قیمت به باالی  ۹۰دالر
مهر -تحلیل گران در شبکه خبری سی ان بی سی ،اعالم
کردند :نگرانی دربــاره احتمال کاهش شــدید تولید نفت
ایران میتواند قیمت آن را بهزودی به باالی  ۹۰دالر برای
هر بشکه برساند .استفن برنوک ،تحلیل گر نفتی مؤسسه
پــی وی ام ،در یک گزارش پژوهشــی گفت :بمب ســاعتی
فروپاشــی صنعت نفت ونزوئــا در کنار بازگشــت صنعت
نفت ایران به دوران تحریم ،همگی زمینه را برای یک شوک
عرضه شدید فراهم میکند.
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