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گوشت قرمز گران شد
ایلنــا- رئیــس 
شــت  گو یــه  د تحا ا
گوســفندی از افزایش 
10 هزار تومانی گوشت 
گوسفندی از دیروز خبر 
داد. علی اصغر ملکی از ورود بازار گوشت قرمز به 
مسیر افزایش قیمت خبر داد و افزود: تنها دیروز 
قیمت هر کیلوگرم گوشــت گوسفندی افزایش 

10هزار تومان داشته است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر هــر کیلوگرم 
گوشت گوســفندی برای مراکز عرضه با قیمت 

115 هزار تومان توزیع می شود.
ملکی یادآور شد: متوسط قیمت هر کیلوگرم 
گوشت گوســفندی برای مراکز عرضه در پایان 

هفته گذشته 105 هزار تومان بود.
به گفته وی؛ قیمت هر کیلوگرم شــقه بدونه 
دنبه برای مصرف کننده معموال 10 درصد بیشتر 
از قیمت عرضه عمده است. ملکی از دالیل عمده 
افزایش قیمت گوشت گوســفندی را باال رفتن 
قیمت نهادهای دامی از جملــه جو عنوان کرد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است؛ 
همچنین کاهش عرضه یکــی از دالیل افزایش 

قیمت ناگاهی قیمت ها است.
    

تمام واحدهای مسکونی کشور 
به طور اجباری بیمه می شوند

یرانی -  توسعه ا
رییس کل بیمه مرکزی 
اظهار داشــت: از سال 
آینده 30 میلیون واحد 
مســکونی در کشور به 
صورت اجباری تحت پوشــش ایــن بیمه قرار 
می گیرند و بــه عبارتی دیگر تمــام واحدهای 

مسکونی متصل به شبکه بیمه می شوند.
غالمرضا ســلیمانی تاکید کرد: از سال آینده 
30 میلیون واحد مســکونی در کشور به صورت 
اجباری تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند و به 
عبارتی دیگر تمام واحدهای مسکونی متصل به 

شبکه بیمه می شوند.
ســلیمانی درباره پرداخت حــق بیمه برای 
مالکات واحدهای مســکونی بیان داشــت: 50 
درصد حق بیمه توســط دولت و 50 درصد نیز 
توســط مالکان واحدهای مســکونی پرداخت 

خواهد شد.
    

دارا دوم فعال عرضه نمی شود
ایلنا- معاون وزیر 
اقتصــاد دربــاره زمان 
عرضــه دارا دوم اظهار 
داشت: فعال نمی خواهیم 
دارا دوم را عرضه کنیم. 
عباس معمارنژاد درباره آخرین تصمیمات نسبت 
به عرضه ســومین صندوق واسطه گری مالی در 
بازار ســرمایه یا همان دارا دوم گفــت: دارا دوم 
کامال بانکی و یونیت های آن متشــکل از سهام 

شرکت های بانکی است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط بازار سرمایه، 
در کوتاه مدت هیچ برنامه ای برای عرضه دارا دوم 
نداریم.معمارنژاد تاکید کرد: تــا زمانی که بازار 
سرمایه به ثبات نرســد، دارا دوم بورسی نخواهد 

شد و آن را عرضه نمی کنیم.
پیش از این طبق گفته برخی از مســئوالن، 
دارا دوم قرار بود تا پایان ســال جاری وارد بازار 

سرمایه شود.
    

مراقب برگشت تراکنش ها باشید
 از امــروز )5بهمن( 
تراکنش هــای فاقد کد 
شهاب در ساتنا برگشت 
می خورنــد، لــذا افراد 
حقیقی یــا حقوقی که 
کدملی یا شناســه ملی خود را اظهار نکرده اند 

نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری 
نوشت: از امروز )5بهمن( تراکنش های فاقد کد 
شهاب در ســاتنا برگشــت می خورند، لذا افراد 
حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود 
را اظهار نکرده اند نمی توانند از این خدمت بهره 

مند شوند.
اگر تراکنش  هموطنان گرامی برگشت خورد، 
می توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و 

بانک موظف به همکاری است.
طبق اعالم قبلی بانک مرکــزی، این اقدام بر 
فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد 
بانک ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری 
نخواهد داشت و صرفاً حساب ها و تراکنش هایی 

را که فاقد شناسه ملی هستند برگشت می زند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 بازار خودرو ایــن روزها تحت تاثیر 
شرایط جدید قرار دارد.

گزارش های میدانی نشان می دهد 
ریزش قیمت ها در بازار ارز بازار خودرو 
را به شــدت تحت تاثیر قرار داده و روند 
معامالت اندک این بازار را دستخوش 

تغییر کرده است.
قیمــت دالر ایــن روزهــا روندی 
کاهشــی را تجربه می کند. دالر حاال 
در کانال 22 هزار تومان پا سفت کرده 
است. با این حال بسیاری از کارشناسان 
معتقدند دور جدید ریزش قیمت ها در 
حال کلید خوردن اســت و در نتیجه 
ارز بیش از این میــزان کاهش خواهد 
داشت چراکه بسیاری در سبزه میدان و 
فردوسی از دالر کمتر از 20 هزار تومان 

سخن می گویند.  
بــازار ارز ایــن روزها تحــت تأثیر 
استقرار بایدن در کاخ سفید از یکسو و 
همچنین پیوستن ایران به کنوانسیون 
اف ای تی اف از سوی دیگر قرار دارد. هر 

دو این عوامل ســبب می شود که روند 
کاهشی قیمت ارز در بازار ادامه یابد به 
این ترتیب پیش بینی می شود با کاهش 
قیمت ارز بازارهای موازی از جمله بازار 
خودرو نیز با کاهش قیمت روبرو شود. 
این اما تنها عامل تاثیرگذار در بازار خودرو 
نیست. کمرنگ شدن تحریم ها، تولید 
خودرو را نیز با افزایش همراه می کند. 
اتفاقی که مستقیم تاثیر آن بر قیمت ها 

قابل رصد است. 
مشتری در بازار هست؟ 

 یک فعال بازار خودرو در پاســخ به 
پرســش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا 
کاهش قیمت ها در بازار زمینه را برای 
افزایش تعداد مشتریان فراهم کرده است 
یا خیر؟ می گوید: اتفاقاً با ریزش قیمت ها، 
معدود مشتریان حاضر در بازار خودرو 
نیز پــا پس کشــیدند و معتقدند فعاًل 
فضای مناسبی برای خرید خودرو وجود 
ندارد. حاال به نظر می رسد انتظار برای 
کاهش قیمت ها در بازار خودرو، انتظاری 
جدی است. این نکته را هم معامله گران 
در قامت خریــدار تایید می کنند و هم 

معامله گران در قامت فروشنده. سعید 
موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
نیز در گفتگو با »توسعه ایرانی« می گوید: 
قیمت ها بدون تردید روندی کاهشی را 
تجربه خواهند کرد و امروز حتی برخی 
از خودروهای چینی زیر قیمت کارخانه 

نیز خریدار ندارند.
 او با اشــاره به اینکه در یک ســال 
اخیر روند افزایش قیمت ها، مشتریان 

را از بازار دور و ســرمایه گذاران را راهی 
این بــازار کرد، تاکید کرد: متأســفانه 
بیش از ۹0 درصــد از خرید و فروش ها 
در دوره اوج قیمت ها در بــازار خودرو 
از آن ســرمایه گذاران بــود، این افراد 
مصرف کننده واقعی نبودند و با هدف 
سرمایه گذاری و پیشگیری از کاهش 
ارزش پول خود از یک ســو و کســب 
ســودهای هنگفت و یک شبه از سوی 
دیگر دســت به خرید و فروش خودرو 
می زدند. یک فعال بــازار خودرو نیز در 
پاسخ به پرسش »توســعه ایرانی« در 
خصوص اینکه قیمت هــا تا چه میزان 
امکان کاهش دارند؟ گفــت: من فکر 
می کنم اگر قیمــت دالر به کمتر از 20 
هزار تومان برســد و در ایــن محدوده 
تثبیت شود قیمت ها حتماً به ۶ تا ۷ ماه 

قبل باز خواهد گشت.
این فعــال بازار با اشــاره به اینکه 
با رســیدن نرخ ارز به کانال 22 هزار 
تومان قیمت ها نیز به حــدود ۴ ماه 
قبل برگشــته اســت، اضافه کرد: در 
حال حاضر پژو ۴05 جی ال ایکس در 
محدوده قیمتی 1۴۶ تا 1۴۷ تومان به 
فروش می رود، از سوی دیگر پژو 20۶ 
تیپ دو نیز قیمتی حدود 1۶۴ تا 1۶۶ 
میلیون تومان دارد و فروشندگان پژو 
20۶ تیپ 5 حاضرند خودروی خود 
را به قیمتی بین 200 تا 203 میلیون 

تومان به فروش برسانند.
 او گفت: ریــزش قیمت دالر فاصله 
قیمت خودرو بین کارخانه تا بازار را به 
شــدت کاهش می دهد و از این رو فکر 
می کنم در ماه های آینده با کاهش قیمت 
خودرو در بازار و افزایش قیمت خودرو 
تحویل کارخانه ها روبرو باشیم تا توازنی 

در این بازار ایجاد شود.
 به گفته وی هر چند شورای رقابت 
اجرای طرح افزایــش قیمت 1۸ مدل 
خودرو را متوقف کرده اما بی تردید در 
ماه های آینده با ثبات نرخ ارز این مصوبه 

اجرایی خواهد شد.

سرمایه گذاران کوچ کردند
 ســعید موتمنی نیز معتقد است 
کاهش تحریم ها از یک ســو می تواند 
زمینه را برای افزایــش تولید خودرو 
فراهم کند و از ســوی دیگر با کاهش 
قیمت ارز ثباتی در بازار ایجاد شده و 
انتظارات تورمی کاهش یابد و به این 
ترتیب می توان انتظار داشت قیمت ها 
در بازار خودرو رونــد تعدیلی خود را 

حفظ کند.
او در جواب این پرسش مهم که بازار 
خودرو در شرایط فعلی مستعد خرید 
است یا فروش؟ گفت: من فکر می کنم 
اگر کســی به قصد گران شدن خودرو 
را نگه داشته اســت بهتر است هر چه 
زودتر نسبت به فروش خودروی خود 

اقدام کند.
 بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه 
نمایشگاه داران اغلب خودروها در بازار 
طی یک هفته اخیر بین 10 تا 20 میلیون 
تومان ارزان شده اند اما خودروهایی مانند 
پراید که جزءخودروهای ارزان قیمت 
بازار تلقــی می شــود، کاهش قیمت 
کمتری را تجربه کردنــد.  پیش از این 
رئیس شورای رقابت گفته بود با توجه به 
روند نزولی بازار خودرو این شورا تصمیم 
گرفته است که هیچ افزایش قیمتی در 

خودروها تا پایان سال اعمال نشود. 
به این ترتیب پیش بینی شده است 
که تا پایان سال افزایش قیمتی در بازار 
رخ ندهد اما تمامی معامله گران بر این 
اعتقادند که کاهش قیمت در بازار اتفاق 
خواهد افتاد.  بررسی ها نشان می دهد 
هرچند خریداران پاپس کشیدند، اما 
فروشــندگان در روزهــای اخیر مصر 
هستند که بتوانند خودروهای خود را 
به قیمت فعلی به فروش برساند چراکه 
این وضعیت می تواند زیــان آنها را در 
هفته های آینــده افزایش دهد. یکی از 
معامله گران در این خصوص به خبرنگار 
ما گفت: متاســفانه بازار شــب عید ما 
نیز بازار چندان خوبی نیســت چرا که 

خریداران با تاکید بر اینکه میزان کاهش 
قیمت ها کافی نیســت همچنان برای 
خرید دست نگه داشته اند و در نتیجه 
بازار خودرو با کاهش شــدید معامالت 

روبه رو شده است.
معامه گــران بازار هــم معتقدند با 
کوچ سرمایه گذاران از بازار ارز، روندی 
متعادل بر بازار خودرو حاکم خواهد شد. 
 ایــن روزها بســیاری از خریداران 
واقعی خودرو شانس خود را با شرکت در 
پیش خریدها امتحان می کنند و با توجه 
به ادامه دار بودن این روند، پیش بینی  
می شــود رکود بازار خودرو همچنان 

تداوم یابد. 
بازار خــودرو به گفتــه نعمت اهلل 
کاشانی نســب، نایب رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران در یکی از عجیب ترین 

دوره های رکود قرار دارد. 
 به گفته وی رکود بــازار خودرو در 
دو سال اخیر سبب شده است بسیاری 
از نمایشگاه داران حتی دست به تغییر 
شغل زده یا واحد صنفی خود را تعطیل 
کنند چرا که در این وضعیت، درآمد آنها 
کفاف هزینه های باالی یک واحد صنفی 

را نمی دهد. 

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از رکود کم سابقه بازار خودرو

همه فروشنده اند، اما خبری از خریدار نیست

یک فعال بازار خودرو در 
پاسخ به پرسش »توسعه 

ایرانی« در خصوص اینکه 
قیمت ها تا چه میزان امکان 

کاهش دارند؟ گفت: من فکر 
می کنم اگر قیمت دالر به 

کمتر از ۲۰ هزار تومان برسد 
و در این محدوده تثبیت 

شود قیمت ها حتماً به ۶ تا ۷ 
ماه قبل باز خواهد گشت

سعید موتمنی، رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران در 
گفتگو با »توسعه ایرانی«: 

کاهش تحریم ها از یک 
سو می تواند زمینه را برای 

افزایش تولید خودرو 
فراهم کند و از سوی دیگر با 

کاهش قیمت ارز ثباتی در 
بازار ایجاد شده و انتظارات 

تورمی کاهش یابد و به 
این ترتیب می توان انتظار 

داشت قیمت ها در بازار 
خودرو روند تعدیلی خود را 

حفظ کند

وزیر نفت سابق اظهار داشت: پرونده بابک زنجانی یک متر 
ارتفاع دارد. بیش از 25 دادگاه رسمی برگزار شد و طی هشت 
سال گذشــته دســت وزارت اطالعات این دولت بوده است. 
تحقیقاً اعالم می کنم که هیچ کارمنــد وزارت نفت در پرونده 
بابک زنجانی متهم نیست و هیچ اتهامی بر صنعت نفت وارد 
نیست البته بعضی مواقع از معاونین قوه قضاییه برخوردهایی 

دیده می شود اما در کل شجاعانه برخورد می کند.
به گزارش توسعه ایرانی، رستم قاسمی در حاشیه بازدید از 
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه امروز یکی از روزهای خوب زندگی ما است که از 
نمایشگاه نفت بازدید کردیم، اظهار داشت: از کسانی که زحمت 
برپایی این نمایشگاه را کشیدند باید قدردانی کنیم. صنعتگران 
کشورمان پیشــرفت شــگرفی در برخی حوزه ها داشته اند. 

امروز شاهد ملی شــدن واقعی صنعت نفت هستیم. خیلی از 
صنعتگران ما توانسته اند تهدیدهای تحریم را به فرصت تبدیل 

کنند که جای قدردانی دارد.
وی ادامه داد: اولین سخنرانی بنده به عنوان وزیر نفت وقت 
در عسلویه بود. عسلویه مجتمع آهن هاســت آن زمان بنده 
اعالم کردم ما آدم ها را می خواهیم؛ آدم ها هستند که آهن ها را 
می سازند. امروز هم صنعتگران نفت ثابت کرده اند که می توانند 

و توانستند.
وزیر سابق نفت در پاسخ به ایلنا درباره چرایی بروز و ظهور 
فردی همچون بابک زنجانی در زمان وزارت او، گفت: در دوران 
غیرتحریم، شرکت ملی نفت ســال ها نفت را به شکل دولتی 
می فروخت زمانی که تحریم  رخ داد، فروش نفت در کشــور 
شرایط عادی نداشت امروز هم به خاطر تحریم، شرایط عادی 

نیست البته ما هم زمینه هایی را ایجاد نکرده بودیم که بخش 
خصوصی بتواند نفت کشور را در شرایط مختلف بفروشد.

قاســمی افزود: بابک زنجانی به عنوان خریدار به شرکت 
ملی نفت و شرکت های پوششــی که بر اساس مجوز شورای 
عالی امنیت ملی ایجاد شده بود مراجعه می کند، معتبرترین 
معامالت تجاری دنیا با LC است. ایشان وقتی نفت را می خرند 
LC را از یک بانک ایجاد شده در خارج از کشور به شرکت نفت 
می دهد بیش از ۶0 درصد مدیریت آن بانک متعلق به یکی از 

بانک های بزرگ کشور بود که حدود ۸0 درصد ارتباطات وزارت 
نفت هم از همین بانک بود. او وقتی LC را ارائه می دهد تا قبل از 
سررسید، کل بانک را خریداری می کند و به این ترتیب صاحب 
بانک و LC می شود همزمان با آن، بانک هم مورد تحریم قرار 
می گیرد. وی ادامه داد: در آن زمان اقدامات انجام شده وزارت 
نفت این بود که ایشــان را ممنوع الخروج کرد و کارشناسانی 
سازماندهی شدند که اموال او را شناسایی کنند. کازرونی وزیر 
مسکن اوایل انقالب اموال او را شناسایی کرد، از سوی دیگر نیز 
اقداماتی برای دادگاهی او انجام شــد. در همان دولت ما بابک 
زنجانی را به دادگاه معرفی کردیم. وزیر سابق نفت تصریح کرد: 
نکته مهم اینکه باید اقدامات قضایی صورت می گرفت و این امر 
طبیعی است ولی مهمتر اینکه باید برای بازگشت پول اقداماتی 

انجام می شد؛ اینکه پول وجود دارد اما کجاست؟!
قاسمی خاطرنشان کرد: پرونده بابک زنجانی یک متر ارتفاع 
دارد. بیش از 25 دادگاه رســمی برگزار شد و طی هشت سال 

گذشته دست وزارت اطالعات این دولت بوده است.

توضیح وزیر نفت سابق درباره پرونده بابک زنجانی

گفت وگو

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: ارزیابی 
من نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی از نظر 
اقتصادی بسیار منفی است. فرصت های خوبی 
که حاصل کوشــش های دیپلماســی در دولت 
اول بود، ایجاد شــد. اما به دلیل عدم ایستادگی و 
ضعف مدیریت در برابــر رانت خواران، این دولت 
واسطه ای شد برای اینکه اقتصاد ایران بر پایه رانت 
و الیگارشی بنا شود. این فاجعه و پروژه اقتصادی 
که در دولت آقای احمدی نژاد آغاز شد، متاسفانه 

در دولت روحانی هم تداوم داشت.
مهرداد عمادی در گفت وگو بــا ایلنا در مورد 
اعضای تاثیرگذار کابینه آقــای بایدن در پرونده 
ایران افزود: به نظــرم در مورد کابینه آقای بایدن 
تأثیر وزارت خزانه داری مهمتر از وزارت خارجه 
است که به خانم جنت یلین، سرپرست سابق بانک 
فدرال سپرده شده است. ایشــان نگاه ویژه ای به 
مسائل رفاهی کارگران و مزدبگیران دارد، نسبت 
به شــفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی 

نیز بسیار حساس اســت. می توان گفت در کار 
خود حرفه ای بوده و همچنین نسبت به مسائل 
خاورمیانه پیش داوری ندارد که در کارهای ایشان 
کامالً نمایان است. وی افزود: وزارت خارجه جدید 
نیز نگاه روشنی به ریشــه تضادها و چالش ها در 
خاورمیانه و غرب آسیا دارد که نگاه مثبتی است و 
از نظر پیش داروی آقای آنتونی بلینکن اصال قابل 
مقایسه با آقای پمپئو نیست. وزیر مهم دیگر در 
پرونده ایران، لوید اوستن وزیر دفاع است که یک 
سرباز سرشناس بوده و نسبت به امنیت خارجی 
امریکا به اندازه حفظ جان سربازان امریکایی در 
خارج حساس است. این کارشناس اقتصادی در 
پاسخ به این پرسش که با این شرایط تا چه اندازه 
امکان رفع تحریم ها وجود دارد؟ گفت: من موضوع 
تحریم ها را به بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم 
می کنم اما اعتقادی به اســتفاده از عبارت »رفع 
تحریم ها« ندارم. موضوع برداشتن چالش هایی 
است که در سال های اخیر روبروی ما با جهان غرب 

بوده و تحریم بخش کوچکی از آن است. مثاًل در 
موضوعاتی مانند FATF یا کنوانسیون های مبارزه 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکالتی وجود 
دارد که از سوی سه کشور اروپایی و واشنگتن نیز 
مطرح می شود.     وی ادامه داد: در کوتاه مدت و با 
بازگشت امریکا به برجام که قابل پیش بینی است، 
تازه خواهیم فهمید که بســیاری از موضوعات 
تحریمی که در چهار ســال اخیر معرفی شده، با 
تصمیم خزانه داری برداشــته نمی شود و حتی 
اگر امریکا به برجام بازگــردد، نمی تواند برخی 

موضوعات را به اروپا تحمیل کند.
افزایش فروش نفت توان اقتصادی را 

افزایش نمی دهد
وی تاکید کرد: قطعاً کانال های قابل استفاده 
باز خواهند شد اما به نظرم ما باید نگاه بلندمدت 
داشته و پرسش کنیم که آیا می خواهیم بازیکن 
خــارج از زمین بازی اقتصاد و سیســتم جهانی 
باشــیم؟ آیا ورژن یا نمونه ای از کره شــمالی با 

خصوصیات منطقه ای باشــیم که تنها با روسیه 
و چین و چند کشــور دیگر در ارتباط است؟ آیا 
می خواهیم تنها یک کشور کپی بردار باشیم و از 
تکنولوژی عقب بمانیم؟ یا می خواهیم بر اساس 
مالحظات و منافع خود حرکت کنیم و حرکتی 
سازنده با همراهی کشورهای اروپایی و امریکای 
شمالی داشته باشیم؟ یعنی تخم مرغ های خود را 
در یک سبد نگذاریم و رابطه متوازن با کشورهای 
شــرق و غرب داشــته باشــیم و این به نظرم در 
بلندمدت میسر می شود. چون در کوتاه مدت به 
دلیل سرمایه گذاری  سه کشور منطقه در ۴ سال 
دولت آقای ترامپ، فضا منفی اســت و اگر نگاه 
درازمدت نداشته باشیم آنچه در کوتاه مدت نیز به 
دست خواهیم آورد، ناچیز است. مشاور اقتصادی 
اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که در روزهای 
اخیر مقامات ایران از افزایش فروش نفت صحبت 
می کنند، این چه تاثیری بر افزایش توان اقتصادی 
دولت دارد؟ گفت: اینکه مقامات ایران می گویند 
فروش نفت افزایش پیدا کرده شاید از نظر کمی 
درست باشد چون آمار تردد تانکرها و خریدهای 
شرق آسیا نیز این را اثبات می کند اما نمی تواند 
گشایشی از نظر مالی برای ایران باشد چون فروش 
نفت ایران با تخفیف صــورت می گیرد که نهایتا 

درآمد کشور را کاهش می دهد. البته این را در نظر 
بگیریم که باید هزینه ای برای واسطه های مالی و 
بانکی نیز بپردازد و این نتیجه تحریم های گزنده ای 

است که متاسفانه پایه حقوقی هم ندارد.
 نگاه غرب به دولت در ایران تغییر کرد

    وی افزود: حداقــل در نگاه غربی ها اینکه در 
راس دولت روحانی باشد یا قالیباف، مهم نیست. 
بلکه دولت واقعی دولتی اســت که فراتر از دولت 
منتخب عمل می کند و پارامترهایــی دارد که 
مذاکره سازنده را محدود می کند. بنابراین شاید 
رفت و آمدهای دو لت ها مانند دوره نخست آقای 
روحانی در ســال 2012 برای در غرب، شــرق و 
آژانس انرژی هسته ای مهم تلقی شد اما این نگاه 
دیگر حداقل در غرب وجود ندارد و دولت منتخب 

را کم توان و کم اهمیت می داند.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا: 

دسترسی ایران به دارایی هایش آسان تر می شود


