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 تهاتر نفت؛ کلید واژه مورد استفاده 
مسئوالن و مدیران دولت سیزدهم است 
که در بیش از 3 ماه گذشته بارها و بارها 

مطرح شده است. 
در زمینه تهاتر نفت جواد اوجی، وزیر 
نفت همزمان با آغاز پاییز از برنامه های 
این وزارتخانه و همچنین قراردادهای 
تهاتر نفت روی میز ســرمایه گذاران 

خارجی خبر داده بود. 
در این میان عده ای از مسئوالن نیز 
از تهاتر نفت با واردات مواد غذایی مانند 
برنج و چای سخن به زبان رانده بودند که 

با واکنش های فراوانی مواجه شد. 
در جدیدتریــن اظهارنظر، معاون 
عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشور گفته است؛ 3600 دستگاه 
اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی 
از طریق تهاتر نفت تامین خواهد شد. 

اگر راهی نتوانستیم پیدا کنیم باید راهی 
بسازیم، اگر منابعی نداریم که نوسازی 
ناوگان را انجام دهیم در نتیجه بحث تهاتر 
نفت را مطرح کردیم و به دنبال تحقق 
این موضوع هستیم تا بتوانیم ناوگان را 

نوسازی کنیم.
این در حالی اســت که تهاتر نفت با 
خرید و واردات برخی کاالها شاید بتواند 
در کوتاه مدت برخی از نیازهای داخلی را 
مرتفع کند اما به حتم نمی توان این روش 
را در دراز مدت دنبال کرد زیرا بسیاری از 
نیازهای داخلی در برخی از کشورهایی 
وجود دارد که به نفت ایران نیازی نداشته 

و اصال تمایلی به انجام تهاتر ندارند. 
البته نباید فراموش کــرد برخی از 
کشــورها که دارای کاالهای مورد نیاز 
ایران هســتند، حاضر به قبول ریسک 
دورزدن تحریم ها حتی در قالب تهاتر 
کاال نیستند؛ بنابراین به نظر می رسد 
دولت باید هرچه ســریعتر و در جریان 

مذاکراتی که از 8 آذرماه ازســرگرفته 
می شــود؛ راهی برای خروج از شرایط 

تحریم پیدا کند. 
راه های مختلف اداره کشور 

مرتضی عزتی، عضــو هیات علمی 
دانشگاه تربیت مدرس درباره امکان اداره 
کشور به شیوه تهاتر به » توسعه ایرانی« 
گفت: به صورت ها و شیوه های مختلفی 
می توان کشــور را اداره کــرد، اما اداره 

مطلوب و مناسب کشور اهمیت دارد. 
وی افزود: می توان تحریم بود و هیچ 
کاالیی از خارج از کشــور وارد نکرد و به 
قول برخی مسئوالن از یمنی ها بیاموزیم 
و حتی گرسنه هم بمانیم که این شیوه 
هم گونه ای از اداره کردن کشور محسوب 
می شــود، اما بدون شک کشــور ما به 
واردات بســیاری از کاالها نیاز دارد که 
طرف صادرکننده و فروشــنده حاضر 
نخواهد بــود در مقابل وجــه آن، نفت 

دریافت کند.

وی بیان کرد: البته ممکن اســت 
بتوانیم تعدادی از کاالها را با تهاتر وارد 
کرده و استفاده کنیم؛ اما اگر قرار است 
تحریم باشــیم و این روند ادامه یابد و 
رفع نشود و همچنان در وضع و شرایط 
فعلی باقی بمانیم یک راه بسیار مختصر 
برای تامین و واردات نیازهای داخلی، 

تهاتر است. 
واکنش سایر کشورها در قبال 

ریسک تهاتر نفت با ایران 
عزتی در پاسخ به این پرسش که با 
توجه به گســتره تحریم های نفتی آیا 
سایر کشــورها حاضر به قبول ریسک 
فروش کاال در قالب تهاتر با نفت خواهند 
شد؛ توضیح داد: بسیاری از فروشندگان 
کاالهای مورد نیاز ما شاید اصال نیازی 
به نفت نداشته باشند؛ وقتی شما وارد 
فضایی مانند بازار اروپا می شوید، بنگاه 
به بنگاه شــرایط خاص خود را دارد و 
این گونه نیست که دولت آلمان بگوید 
نفت را قبول می کنم و در مقابل بنگاه ها 
و تولیدکننــدگان نیز ایــن موضوع را 

بپذیرند.
وی ادامه داد: با بعضی کشورها که 
بسیار محدود هستند مانند چین، روسیه 
و ...  امکان تهاتر وجود دارد. همچنین اگر 
در برخی کشورها که ما در آنها شرکت 
تاســیس کنیم، می توانیــم روابط آن 
شرکت ها را به گونه ای تنظیم کنیم که 
بخش کوچکی از نیازهای وارداتی ما را 
با تهاتر جبران کنند وگرنه بسیاری از 
کشورها و شرکت هایی که در خارج از 
ایران به عنوان تولیدکننده عمده کاالها 
فعالیت دارند، به هیچ وجه از این مسیر 

روابط با آنها قابل تنظیم نیست.  
 با تحریم اداره اقتصاد
 امکان پذیر نیست 

عضو هیأت مؤسس انجمن علمی 
اقتصاد اسالمی ایران عنوان کرد: ما اگر 
بخواهیم با وضعیت مطلوب و مناسب 
اقتصاد را اداره کنیم؛ حتم بدانید با ادامه 

تحریم امکان پذیر نیست.
وی اضافه کــرد تحریم مانع جدی 
تولید و صادرات کاالهاست، در ضمن 
دور زدن تحریم بدان معناست که کاال 

با 20 تا 30درصد باالتر از قیمت متعارف 
، وارد ایران شده و در مقابل صادرات نیز 
با هزینه باالتر انجام می شود و تاثیر این 
هزینه ها بر اقتصاد ایران روشــن است.  
بنابراین در این شرایط قدرت رقابتی خود 

را در دنیا  از دست می دهیم. 
ضربه سنگین تحریم بر پیکر 

تولیدکنندگان ایرانی 
وی خاطرنشــان کرد: این شرایط 
ضربه سنگینی محســوب می شود به 
اضافه اینکه بسیاری از تولیدکنندگان 
ما که کاالهای خود را در بــازار داخل 
عرضه می کننــد و می فروشــند نیز 
اگر مواد اولیه، تجهیــزات خارجی و یا 
حتی برخــی قطعات خارجــی را نیاز 
داشته باشند با مشکل تحریم ها مواجه 
می شوند؛ شکی نیســت که تحریم بر 
تولید تولیدکنندگان داخلی که تمام 
کاالهای خــود را در داخلــی عرضه 

می کنند تاثیر دارد. 
عزتی هشــدار داد: درصد بســیار 
باالیی از تولیدکنندگان ایرانی به ویژه 
تولیدکنندگان صنعتی مــا از تحریم 
آسیب دیده اند و این آسیب تا هنگامی 

که نتوانیم شرایط سهل و آسانی برای 
واردات، صــادرات و مبــادالت ارزی با 

خارج فراهم کنیم، رفع نخواهد شد. 
 عملکرد دولت سیزدهم

در حوزه اقتصاد 
وی درباره عملکرد دولت سیزدهم 
در زمینه اقتصادی گفت: برای بررسی 
و تحلیل دقیق عملکرد دولت در زمینه 
اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت مردم 
بسیار زود اســت اما در این مدت اتفاق 
خاصی در اقتصاد کشــور نیفتاده جز 
اینکه چند مصوبه، بخشنامه، ابالغیه و 
دستورالعمل و ... تهیه و اعالم شده است. 
البته نمی توان انتظار داشت که برنامه ها 
و تالش ها به این زودی نتیجه بدهد زیرا 
اقتصاد با یک، دو، سه ماه و حتی یک تا دو 
سال هم نمی تواند وضعیت خوبی پیدا 
کند بلکه چند ســال طول می کشد تا 
وضع اقتصاد خوب شــود که البته این 
موضوع به اعمال سیاست های درست 

و مناسب بستگی دارد. 
وی عنوان کــرد: اگر فکــر کنیم 
تصمیم گیری در زمینه اقتصاد را به یک 
گروه داده ایم و انتظار داشته باشیم ظرف 
یک تا دو هفته و حتی یک سال وضعیت 
اقتصاد درست شــود،  انتظار نادرستی 
است. اگر واقعا علم اقتصاد را بشناسیم و 
با تجربیات دنیا آشنا باشیم، درمی یابیم 
هیچ کشوری نتوانسته در عرض یک یا دو 
سال اوضاع اقتصاد خود را سامان دهند. 

 رشد 10درصدی تولید، 
الزمه بهبود وضعیت اقتصاد کالن 
این اقتصاددان برای بهبود وضعیت 
اقتصاد حداقل تا پایان ســال 1400 
خطاب به دولتمردان سیزدهم توصیه 
کرد:  مهمترین کار و اولویت دولت باید 
در زمینه تقویت تولید باشد؛ اگر تولید 
رشد کند و رونق یابد و شدت رشد آن 
باالی  10درصد باشد همه مشکالت 
اقتصادی کشور پس از چند سال حل 

خواهد شد. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای 
قرارگیری تولید در مسیر درست باید 
زمینه های الزم برای تقویت و رشد تولید 

با مصوبات، ابالغیه ها و ... فراهم شود. 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با »توسعه ایرانی«

جاده تهاتر یک طرفه است
مرتضی عزتی در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: تحریم 

مانع جدی تولید و صادرات 
کاالهاست، در ضمن دور 

زدن تحریم بدان معناست 
که کاال با 20 تا 30درصد 
باالتر از قیمت متعارف، 

وارد ایران شده و در مقابل 
صادرات نیز با هزینه باالتر 
انجام می شود و تاثیر این 
هزینه ها بر اقتصاد ایران 

روشن است 

خبر

پژوهشگر ارشد حوزه آســیای مرکزی و قفقاز در مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری با بیان اینکه واردات گاز از ترکمنستان، ظرفیت گازی ایران را در 
حوزه صادرات افزایش می دهد، گفت: ورود ما به تهاتر با پاکستان با بخش خصوصی 
خواهد بود، تجارتی هم که امروز بین دو کشــور انجام می شود بیشتر توسط بخش 
خصوصی دو کشور انجام می شــود. بنابراین بخش خصوصی در این تهاتر حضور 

خواهد داشت.
ولی کالجی در گفت وگو با ایلنا، درباره برنامه واردات گاز از ترکمنستان افزود: اختالفات 
گازی ایران و ترکمنستان چند مرتبه منجر به قطع و کاهش میزان گاز وارداتی به ایران شد 
که در نهایت انباشت بدهی گازی ایران به ترکمنستان به داوری بین المللی و محکومیت 
ایران منتهی شد، اکنون در دولت جدید قرار است اختالفات حل و فصل شده و همکاری 

گازی دو کشور مجددا از سر گرفته شود.
ترکمنستان دروازه ورود ما به آسیای مرکزی است

وی با اشاره به اولویت سیاست خارجی دولت جدید در توسعه مناسبات با همسایگان، 
افزود: ترکمنستان دروازه ورود ما به آسیای مرکزی است، بنابراین حل و فصل مسائل با 
این کشور بسیار مهم است. اگر اختالفات گازی ایران و ترکمنستان حل شود قطعا روی 
ترانزیت و عبور کامیون ها از مسیر این کشور و همچنین روابط با دیگر کشورهای آسیای 

مرکزی و بخش های شرقی روسیه تاثیر مثبت دارد.
پژوهشگر ارشــد حوزه آســیای مرکزی و قفقاز در مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری با اشاره به دیدار  رئیسی با قربانقلی بردی محمداف در حاشیه اجالس 
همکاری شــانگهای در تاجیکســتان و تاکید بر حل و فصل اختالفات گازی ایران-
ترکمنستان گفت: هفته آینده هم اجالس سران سازمان همکاری های اکو در عشق آباد 
تاجیکستان برگزار می شود و قطعا یکی از مباحث گفت وگوی روسای جمهور دو کشور 
حل مباحث گازی خواهد بود، به این ترتیب که بخشی از بدهی ها به صورت تهاتر، بخشی 
به صورت پروژه و بخشی هم به صورت نقدی و یا سواپ صفر و تسویه می شود، زیرا هر قدر 

بدهی ها پرداخت نشده، باقی بماند سودها بیشتر شده و کشور بیشتر متضرر خواهد شد.
وی تاکید کرد: واردات گاز از ترکمنستان، ظرفیت گازی ایران را در حوزه صادرات 

افزایش می دهد.
عراق امنیت تاپی را تامین می کند

کالجی با اشــاره به خط لوله تاپی و امکان بهره برداری ایران از این خط بیان داشت: 
دولت تحت کنترل طالبان اعالم کرده که امنیت خط لوله را تامین می کند، زیرا برای 
این کشور مهم است که خط اجرا شود چون از حدود 7 استان افغانستان عبور می کند و 
در تامین انرژی و سوخت این کشور تاثیر باالیی دارد، ضمن اینکه اگر این کار انجام شود 

باعث مشروعیت و تثبیت دولت افغانستان هم خواهد شد. 
وی ادامه داد: نکته مهم این است که در داخل کشور ما به اشتباه خط تاپی در مقابل خط 
لوله صلح و یا آی پی قرار داده شده و اینگونه تصور می شود که چنانچه این خط راه اندازی 
شود ما به طور کلی بازارمان را از دست می دهیم، اما واقعیت این است که اگر تاپی افتتاح 
و  عملیاتی شود تنها بخشی از نیاز گاز افغانستان، هند و پاکستان را تامین می کند، هند 
در کنار افغانستان و پاکستان حدود یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت دارد که نیاز 

گازی این جمعیت عظیم با یک خط لوله برطرف نخواهد شد. 

پژوهشگر ارشــد حوزه آســیای مرکزی و قفقاز در مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری یادآور شد: همه کشورها از جمله افغانستان، هند و پاکستان بدنبال 
تنوع بخشی مسیرهای انرژی هســتند و ایران هم می تواند یکی از منابع تامین کننده 
انرژی این کشورها باشد، اما متاســفانه ما در رابطه با طرح های انتقال انرژی فقط خط 
لوله را می بینیم و معتقدیم چون در خط اصلی نیستیم یعنی کال کنار گذاشته شده ایم 
و از بخش های جنبی و فنی پروژه که ارزش مالی و ایجاد اشتغال بسیار باالیی هم دارند، 

غافل می شویم. 
گارد منفی هند علیه ایران

کالجی گفت: مثال در طرح انتقال برق کاسا 1000 که از قرقیزستان، تاجیکستان، 
افغانستان و پاکستان عبور می کند و موازی با خط گاز تاپی است، هند حضور ندارد 
ولی مانند ما علیه آن گارد منفی ندارد، با وجودی که پاکســتان هم به عنوان رقیب 
هندی ها در این طرح حضور دارد. دهلی برای ساخت دکل های فشار قوی قرارداد 
منعقد کرده و احداث آن را در مسیر تاجیکستان تا افغانســتان را به عهده گرفته، 
این نشــان دهنده رویکرد عاقالنه، عمل گرایانه و منطقی این کشــور به طرح های 
منطقه ای است. دلیل ندارد هر کشــوری حتما در طرح اصلی حضور داشته باشد و 
اگر حضور ندارد شروع به فضاسازی و گالیه کند، بلکه می توان طرحی را تهیه کرد 
که ســرمایه گذاری کرده و یا خدمات فنی و مهندسی ارائه دهد، همه اینها نیازمند 
این است که رویکرد غلط گذشته را که طی چند دهه داشتیم و هیچ دستاوردی هم 

نداشته تغییر دهیم.
وی با بیان اینکه تاپی و خط صلح هیچ تقابلی باهم ندارند، تاکید کرد: مهمترین مسئله 
ما در خط صلح تحریم ها، همکاری بانکی و فاینانس طرح است ما خط را تا مرز پاکستان 
اجرا کردیم ولی به دلیل تحریم فعال غیرفعال اســت، اما در هر حــال در دولت کنونی 

دیپلماسی و صادرات گاز بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: متاسفانه فضای حاکم در کشور ما به شدت جبهه گیری دارد، مثال گفته 
می شد که از خط الجورد، نوباکو و باکو-تفلیس جیحان به جای گاز، هوا صادر می شود 
و اجرایی نخواهد شد، اما اجرایی و گاز صادر شدو ما باید رویکردمان را تغییر دهیم، باید 
بپذیریم مســیر صادرات گاز می تواند تاپی، ترانس خزر یا خاک ایران باشد، در هر حال 
کشورها می توانند مسیرهای صادراتی خود را متنوع کنند، ایران هم می تواند مسیر گاز 

ترکمنستان به ترکیه باشد و در زمینه سواپ هم فعال باشد.

کارشناس آسیای مرکزی و قفقاز:

خطلوله»تاپی«باخطلولهصلحرقابتنمیکند

محمد میرزایی 

خبر اقتصادی

ارزدولتیحذفشود،مرغ
به۹۰هزارتومانمیرسد

ایســنا- دبیر 
انجمن مرغــداران 
استان اصفهان گفت: 
اگر تولیدکننده مرغ 
با حــذف ارز 4200 

تومانی بخواهد تمام نهاده خــود را به صورت آزاد 
تهیه کند ابتدا با کمبود نقدینگی مواجه می شود 
و از ســوی دیگر مصرف کننده قادر به تامین مرغ 
۹0 هزار تومانی نیســت.بهرام پاکزاد درباره حذف 
ارز 4200 تومانی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده مرغ، 
اظهار کرد: در حال حاضر در مجلس حذف ارز 4200 
تومانی از دو فوریت خارج شده است.وی افزود: اگر 
حذف ارز 4200 تومانی به تصویب برسد به طور قطع 
با انفجار قیمت مرغ مواجه خواهیم شد و ابتدا قیمت 
هر کیلو مرغ برای مصرف کننده در چند هفته اول 
حذف ارز دولتی به 70 هزار تومان و بعد از آن به ۹0 
هزار تومان می رسد.دبیر انجمن مرغداران استان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر دو مدل نهاده در 
بازار وجود دارد، گفت: مرغداران بخشی از نهاده ها را 
از سامانه بازارگاه خریداری می کنند که این سهمیه 
معموال با تاخیر به دست تولیدکننده می رسد که در 
این فاصله، تولیدکنندگان نهاده های خود از بازار 

آزاد تهیه می کنند.
    

عضو کمیسیون صنایع مجلس:
قطعهسازانایرانی

بهبنزوبیاموصادراتدارند
مهر- عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان 
اینکه وزارت صمت سازوکار نظارتی برای واردات 
خودرو تدوین می کند گفــت: می توان با صادرات 
قطعه و خودرو تا 200 میلیون دالر ارز به دست آورد 

و در مقابل خودرو وارد کرد.
علی جدی در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه 
توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل 
خودروی خارجی وارد کنــد، گفت: در حال حاضر 
میلیاردها دالر صادرات داریم و قطعه سازان داخلی 
به برندهای خارجی و اروپایــی صادرات انجام می 
دهند؛ حتی برخی از شرکت های بخش خصوصی 
در حوزه قطعه سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان 
و شرکت هایی همچون بنز و بی ام و صادرات انجام 

می دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ 
به این سوال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات 
قطعه است، گفت: شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما 
در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به 
نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات 
قطعات مربوط به کشتی سازی و تجهیزات کشاورزی 
نیز شامل می شــود. به طور کلی بیشتر صادرات 

مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است.
    

نخلفروشیدربوشهر
هفتهآیندهبررسیمیشود

بیرکل  د مهر- 
انجمن خرمای ایران 
گفت: هفتــه آینده 
میز تخصصی خرما 
با حضور مســئوالن 

دولتی و بخش خصوصی در بوشهر برگزار و ماجرای 
نخل فروشی به طور کامل بررسی می شود.

مقداد تکلوزاده در واکنــش به مباحث مطرح 
شده مبنی بر شــکایت انجمن ملی خرمای ایران 
از فروشــندگان نخیالت گفت: چنین مسأله ای 

صحت ندارد.
وی اضافه کــرد: ما تنها در این زمینه هشــدار 
داده ایم که صــادرات و فروش نخــل نیاز به مجوز 
وزارت جهاد کشاورزی دارد و کشت جایگزین نیز 
باید انجام شود تا دچار مشکل نشویم اما شکایتی 

رخ نداده است.
    

کاهشقیمتبلیتهواپیما
ازامروز

ایسنا- با توافق صورت گرفته بین ایرالین ها 
و وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت بلیت 
هواپیما، نرخ های جدیــد از امــروز )اول آذرماه( 

اجرایی می شود.
پس از حدود ۵ ماه ازافزایش قیمت بلیت هواپیما 
بالخره در جلســه اخیر وزیر راه و شهرســازی با 
شرکتهای هواپیمایی کاهش قیمت بلیت هواپیما 
تصویب شد؛ نرخنامه جدید برای پروازهای داخلی 

نیز تا ساعاتی دیگر اعالم خواهد شد.
سه شــنبه هفته گذشــته 2۵ آبان ماه محمد 
محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
خبر از توافق با ایرالین ها برای کاهش قیمت بلیت 
هواپیما در پی برداشته شدن محدودیت های مانند 
محدودیت پذیرش 60 درصدی مســافر از ابتدای 

آذر ماه داد.

رئیس اتــاق بازرگانی ایران بــا بیان این که 
سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی به 4.2 
درصد رسیده اســت، گفت: این سهم در عمان 

7 درصد است.
به گزارش فارس، غالمحســین شافعی در 
جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که 

با حضور عزت اله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برگزار شد ، خطاب به 
وزیر گردشــگری،  گفت: سال هاست که بخش 
گردشگری در کشور مورد بی مهری جدی قرار 
گرفته است و آن گونه که الزم است از ظرفیت های 
آن استفاده نشده اســت، به طوری که بعضی از 

آثار تاریخی و ثبت شده کسور در معرض آسیب  
جدی قرار دارد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: توجه نکردن 
به آثار تاریخی آتش زدن به ثروت ملی اســت 
که قابل بازیابی نیســت و این شرایط مشکالت 
تحریم ها و کرونا به مشــکالت  قبلی در بخش 

گردشگری اضافه شده است و بسیاری از فعاالن 
این حوزه به ورطه ورشکستی کشانده  شده اند.

وی با بیان اینکــه انکار فعــاالن این حوزه 
بی پناه رها  شده اند گفت: ایران نتوانسته علیرغم 
جاذبه های گردشگری از این ظرفیت ها استفاده 

کند. 
شافعی اظهار داســت: براساس آخرین آمار 
گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری بخش 
گردشگری در ایران سهمی معادل 4.2 درصد از 
کل تولید ناخالص داخلی در سال 2020 داشته 
است، در حالی که این عدد در قطر 7.۵ درصد، 

عربستان 7.1 درصد و  ترکیه ۵ درصد است. 

رئیس اتــاق بازرگانی ایران افزود: ســهم 
گردشگری در کل اشتغال ایران در سال 2020 
معادل 6.۵ درصد بوده، در حالــی این عدد در 
امارات ۹.4 درصد و در ترکیــه 8.1درصد بوده 

است . 
وی افزود: شاخص رقابت پذیری و گردشگری 
اقتصاد در ســال 201۹ وضعیت ایران را  در این 
زمینه بد ارزیابی کرده اســت به طوری که رتبه 

ایران در بین 140 کشور 8۹ است. 
شافعی افزود: از نگاه بخش خصوص احیای 
بخش گردشــگری نیازمند برنامه با تأکید بر 

دانش است .

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

فعاالنگردشگری
درمعرضورشکستگیقراردارند


