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قیمت سیب و پرتقال شب عید 
اعالم شد

توسعه ایرانی- 
دبیر ستاد تنظیم بازار 
گفت: عرضه میوه های 
تنظیم بازار در میادین 
میوه و تره بار با قیمت 
مصوب آغاز شده است.  عباس قبادی گفت: از چند 
روز آینده انواع کاالهای اساســی مورد نیاز مردم از 
جمله قند، شکر، روغن، مرغ و به ویژه میوه با حجم 
وسیع به بازار عرضه می شــود.  دبیر کارگروه ستاد 
تنظیم بازار در مورد نــرخ توزیع میوه دولتی افزود: 
پرتقال و ســیب زرد با نرخ هر کیلوگرم 11 هزار و 
800 تومان و سیب قرمز با نرخ هر کیلوگرم 8 هزار و 
900 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.  
وی بیان داشت: عالوه بر میادین میوه و تره بار مقرر 
شده تا 80 نقطه دیگر در اختیار باغداران قرار گیرد تا 
بتوانند میوه با قیمت مصوب و بدون واسطه به مردم 

عرضه کنند.
    

درخواست توانیر از مردم: 
مصرف برق و گاز را کاهش دهید

توسعه ایرانی -  
شرکت مادر تخصصی 
تولید، انتقــال و توزیع 
نیــروی برق ایــران از 
مردم خواست با توجه 
به کاهش دمای هوا در مصرف گاز و برق صرفه جویی 
کنند. این شرکت با صدور  اطالعیه ای بر ضرورت 
صرفه جویی فوری در  مصرف گاز و برق در کشــور 
تاکید کرد. در این اطالعیه اعالم شده که با  به دنبال 
استقرار موج جدید سرما در کشور به خصوص در 
نیمه شمالی کشور و محدودیت ایجاد شده در تامین 
ســوخت نیروگاه ها از همه هموطنان عزیز تقاضا 
می شــود با کاهش فوری مصرف گاز و برق، امکان 

تامین انرژی برای همه هموطنان را فراهم کنند.
    

جزئیات تغییر سهمیه سوخت 
وانت بارها

نه  ما مدیــر ســا
هوشــمند ســوخت 
شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران 
گفت: سهمیه سوخت 
وانت بارها بر اساس عملکرد و پیمایش این خودروها 
تخصیص می یابد. مسعود رضایی، درباره سهمیه 
بنزین وانت بارها گفت: با تکمیل ثبت نام ها و متناسب 
با عملکرد وانت ها تا دو برابر ســهمیه اولیه بنزین 
تخصیص داده می شــود. وی درباره پیامک های 
ارسال شده درباره کاهش سهمیه سوخت وانت بارها، 
توضیح داد: بخشی از این پیامک ها صحت دارد زیرا 
سهمیه های سوخت متناسب با عملکرد و پیمایش 
وانت بارها پرداخت می شود. مدیر سامانه هوشمند 
سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
درباره تعریف وانت بار پرمصرف، اظهار داشت: تعریف 
دقیق وانت بار پرمصرف و کم مصرف را همکاران ناجا 
انجام می دهند و نمونه شاخص وانت های پرمصرف 
نیسان های آبی رنگ هســتند که تا چهار تن بار را 
حمل می کنند و پیکان وانت یا پراید وانت هم نماد 

کم مصرف هستند.
    

 بورس هفته را با چراغ سبز 
آغاز کرد

چراغ ســبز بازار 
سرمایه دیروز روشن 
شــد و شــاخص کل 
بــورس بیــش از ۲۲ 
هزار واحــد افزایش 
یافــت.  به گزارش ایســنا، در معامــالت دیروز 
بازار ســرمایه شــاخص کل بورس با ۲۲ هزار و 
۵۵۴ واحد صعود تا رقم یک میلیون و ۲۲9 هزار 
واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن 
هم 1۴۵۳ واحد افزایــش یافت و رقم ۴۳۳ هزار 
و ۲۷۷ واحد را ثبت کــرد. معامله گران این بازار 
۷88 هزار معامله به ارزش 80 هزار و ۳۷8 میلیارد 
ریال انجام دادند. سنگ پتروشیمی خلیج فارس، 
معدنی و صنعتی چادرملو، فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایــران، پاالیش نفت اصفهان و 
پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل 
فرابورس هم با 11۶ واحد افزایش به رقم 1۷ هزار 
و 198 واحد رســید. معامله گران این بازار ۲۴۵ 
هزار معامله بــه ارزش 1۴۷ هزار و ۴09 میلیارد 
ریال انجام دادند. پلیمر آریاساســول، ســرمایه 
گذاری صبا تامیــن، فوالد هرمــزگان جنوب، 
شرکت آهن و فوالد ارفع و گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

ســال عجیب نفت به پایان رســید 
تا در تاریخ ماندگار شــود و حاال به نظر 
می رسد شمارش معکوس برای تغییر 
وضعیت آغاز شده است. در حالی که بانک 
ســرمایه گذاری گلدمن ساکس و سایر 
نهادهای معتبر بین المللی قیمت نفت 
را در سال ۲0۲1 در محدوده ۶۵ دالری 
پیش بینی کرده بودند، به نظر می رسد 
فضا برای تغییر پیش بینی ها مهیا شده 
است. ســیگنال اولیه از بازار طال به بازار 
نفت مخابره شد وقتی قیمت هر اونس 
طال با کاهش قابل توجه به کانال 1۷00 

دالر ریزش کرد.
اما مهم ترین دلیل ریزش قیمت طال 
در بازارهای جهانی و رشــد بورس های 

بین المللی و قیمت نفت چه بود؟
ماجرا به واکسن کرونا بازمی گردد. 
حــاال اغلــب کشــورهای جهــان 

واکسیناسیون علیه کرونا را آغاز کرده اند 
و نشانه هایی از کاهش همه گیری، از آغاز 
پاندمی کرونا در جهان ظاهر شده است. 
به این ترتیب به نظر می رسد با درآمدن 
صدای زنگ های پایان بیماری عجیب 
قرن، تقاضا برای نفت دوبــاره وارد مدار 
رشــد خواهد شــد چرا که این اتفاق به 
معنای به حرکت درآمــدن چرخ های 

اقتصاد جهانی خواهد بود .
قیمت نفت خام برنت، برای نخستین 
بار از زمان آغاز شیوع ویروس همه گیر 
کرونــا در هفته گذشــته، در بازارهای 
بورس آســیا بیش از ۷0 دالر برای هر 

بشکه معامله شد.
البتــه افزایــش قیمت نفــت تنها 
تحت تاثیر خوش بینی به مهار کرونا اتفاق 
نیفتاد. در پی گزارش های مخابره شده 
درباره حمله به تأسیسات نفتی عربستان 
سعودی، قیمت نفت خام برنت مرز ۷0 
دالر برای هر بشکه را پشت سر گذاشت 

و قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا باالترین ســطح دو سال اخیر را 

تجربه کرد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای 
شــمال برای تحویل در مــاه مه، هفته 
گذشــته به ۷1 دالر و ۳8 سنت به ازای 
هر بشکه رســید که باالترین سطح از 
هشــتم ژانویه ۲0۲0 )19 دی ماه( به 
شمار می آید. قیمت نفت خام شاخص 
دبلیوتی آی برای تحویــل در ماه آوریل 
با یک دالر و ۶0 سنت )۲.۴ درصد( به ۶۷ 
دالر و ۶9 سنت به ازای هر بشکه رسید که 
باالترین سطح از اکتبر سال ۲018 است. 
سهم های آســیایی نیز پس از تصویب 
الیحه بسته تشویقی 1.9 تریلیون دالری 
از سوی سنای آمریکا افزایش یافت، در 
حالی که داده های اقتصادی مثبت ایاالت 
متحده آمریکا و چین به خوبی نشان از 

روند احیای اقتصاد جهانی دارند.
حــاال بســیاری از نهادهــای 

بین  المللی اقتصادی درصدد بازنگری 
پیش بینی های خود برآمده اند. 

پیش بینی ها اصالح می شود
 بانک آمریکایی جی پی مورگان اعالم 
کرد که افزایش قیمت نفت در سال جاری 
میالدی همچنان ادامه دارد و می تواند 

بیش از این هم افزایش یابد.
این پیش بینی برخالف چشم انداز 
جهانی قیمت نفت در شرایطی است که 
اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان درگیر 
واکسیناســیون کرونا هستند. »کری 
کریگ«، استراتژیســت جهانی بازار در 
بانک مدیریت سرمایه جی پی مورگان 
در این باره گفــت: معتقدم قیمت نفت 
هنوز هم می تواند در این شرایط افزایش 
یابد، البته منظورم رسیدن قیمت به 80 
و 90 دالر برای هر بشــکه نیست بلکه 
ممکن است شاهد افزایش ۵ تا 10 دالری 
نسبت به سطح کنونی قیمت ها باشیم. 
باید در نظر داشت سرمای بی سابقه هفته 
گذشته در جنوب آمریکا سبب قطعی 
برق ایالت تگزاس شــده، به تأسیسات 
انرژی این منطقه آسیب رسانده و تولید 
میلیون ها بشــکه نفت را متوقف کرده، 
این حادثــه نیز ســبب افزایش قیمت 
انرژی شده است. استراتژیست جی پی 
مورگان با تأکید بر عرضه نفت به عنوان 
دومین عامل افزایــش قیمت آن افزود: 
همچنان بــه تولیدکننــدگان ائتالف 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپــک( و متحدانــش )اوپک پالس( 
وابسته هستیم تا تولید را در سطح پایین 
نگه دارند و عرضه نفت با توجه به تقاضا 

افزایش یابد.
قیمت ها در حال افزایش 

عربستان حاال اعالم کرده است قیمت 
نفت خود را برای مشــتریان آســیایی 
افزایش داده است. پس از عربستان، عراق 
نیز دست به افزایش قیمت زده است. بر 

اساس فهرست قیمت های عرضه شده 
توسط شــرکت دولتی بازاریابی نفت 
عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک 
قیمت نفت سبک بصره را برای فروش 
به خریداران آســیایی ۷0 سنت برای 
هر بشــکه افزایش داد و آن را یک دالر و 
10 سنت باالتر از شاخص منطقه ای به 

فروش می رساند.
هرچند ایــران در شــرایط کنونی 
همچنان با تحریم های نفتی روبروست 
اما به نظر می رسد بازار جهانی نفت نیز 
آماده بازگشــت ایران به این بازار است. 
مهمترین رقیب ایــران، در بازار جهانی 
نفت، یعنی عربســتان، اخیرا نسبت به 
کاهش داوطلبانه تولید خود به میزان یک 
میلیون بشکه اقدام کرده است. بسیاری از 
کارشناسان و ناظران بین المللی معتقدند 
اقدام عربســتان در حقیقت به معنای 
آماده شدن این کشــور برای بازگشت 
ایران به بازارهای جهانی نفت است. اقدام 
عربستان نیز البته در افزایش قیمت نفت 
در بازارهای جهانی و منطقه ای تاثیرگذار 
بوده است.  بیشتر کشورهای عضو سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )ائتالف اوپک پالس( توافق 
کرده اند هم زمــان با کاهــش تقاضا و 
افزایش قرنطینه های اعمال شده برای 
مهار ویروس کرونا تولید نفت خود را ثابت 
نگه دارند. در حالی که روسیه و قزاقستان 
می توانند کمی افزایش تولید داشــته 
باشند، کاهش تولید داوطلبانه عربستان 
بسیار بیشتر از افزایش تولید این دو کشور 

خواهد بود.
 واردات نفت چین از ایران 

افزایش یافت 
حاال در فضایی که شمارش معکوس 
برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی 
آغاز شده است، خبرهای رسیده نشان 
می دهد میــزان واردات نفــت چین از 

ایران افزایش یافته اســت. واردات نفت 
خام چین در دو ماه ابتدایی سال ۲0۲1 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.1 درصد 
و نسبت به همین دوره در سال ۲019، 
۴.1 درصد افزایش یافت و به 89 میلیون 
و ۵۷0 هزار تن رسید. این افزایش واردات 
به دلیل تقاضای زیاد سوخت و افزایش 
ظرفیت پاالیشگاهی در چین بوده است.

آخرین داده های اداره گمرک چین 
نشان می دهد واردات نفت خام این کشور 
در ماه های ژانویه و فوریه 11 میلیون و 80 

هزار بشکه در روز بوده است.
واردات نفت خام این کشــور سال 
گذشته با شــیوع ویروس کرونا از شهر 
ووهان مختل شد و قرنطینه های ناشی 
از آن فعالیت بنادر و تقاضای ســوخت 
را کاهش داد. شــیوع دوبــاره ویروس 
کرونا و محدودیت های مسافرتی پکن 
در تعطیالت ســال نو چینی می تواند 
تقاضای نفت در این کشور را ۴00 هزار 
بشکه در روز کاهش دهد، این در حالی 
است که تحلیلگران معتقدند این مسئله، 
اختاللی در روند بهبود مصرف سوخت 
ایجاد نمی کند. به نظر می رسد با پایان 
همه گیری و تاثیرگذاری واکسیناسیون 
علیه کرونا، قیمت نفت روندی افزایشی 
را طی کند و بازگشت ایران به بازار جهانی 
نفت نیز بتواند درآمدهای نفتی ایران را 

افزایش دهد. 

بازار جهانی آماده است، ایران بیمناک ؛

دالرهای نفتی در گردنه تحریم
قیمت نفت خام برنت، برای 

نخستین بار از زمان آغاز 
شیوع ویروس همه گیر 

کرونا در هفته گذشته، در 
بازارهای بورس آسیا بیش 

از ۷۰ دالر برای هر بشکه 
معامله شد

تغییرات مداوم سیاست های تجاری از سوی دستگاه های 
تصمیم گیر دولتی باعث شده بسیاری از صادرکنندگان تکلیف 
خود را در بازار ندانند و گاهی تناقض در اعمال سیاســت های 
جدید غیر قابل باور شده است. به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی 
تهران در صفحه توییتر خود، به تناقضی عجیب در سیاســت 
گذاری ممنوعیت های صادراتــی و وارداتی پرداخته و به نظر 
می رســد در عرصه عمل هیچ هماهنگی میان دستگاه های 
مختلف اقتصادی وجود ندارد. در شرایطی که وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده 
که واردات موز، آناناس، نارگیل و انبه تنها در برابر صادرات سیب 
ممکن است،   اخیرا ستاد تنظیم بازار بخشنامه ای جدید صادر 
کرده و صادرات سیب را ممنوع کرده است. به این ترتیب تنها 
راه واردات چند میوه به کشور، صادرات میوه دیگری است که 
در آستانه سال نو خود به فهرست کاالهای ممنوعه صادراتی 
افزوده اســت. یکی دیگر از بازارهایی که در ماه های گذشته با 
مشکالت و محدودیت های جدی مواجه بوده و افزایش مداوم 
قیمت ها در آن شرایط را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
دشوار کرده، بازار مرغ است. هرچند نهاده های طیور همچنان 
در فهرست دریافت ارز دولتی ۴۲00 تومانی قرار دارند اما قیمت 
مرغ از چند ماه قبل روند افزایشی پیدا کرده و امروز به باالترین 
سطح خود رسیده است تا جایی که بسیاری از مردم برای خرید 
مرغ دولتی در صف می ایستند.از زمانی که قیمت مرغ افزایش 

یافت، صادرات این محصول ممنوع شد و در شرایطی که چند 
ماه از اعالم این ممنوعیت می گذرد، بــار دیگر صادرات مرغ را 
ممنوع کرده اند. در روزهای اخیر، مدیرکل دفتر صادرات گمرک 
ایران، ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به کلیه گمرکات اجرایی 
کشور ابالغ کرده است. این درحالی است که به موجب مصوبه 
ستاد تنظیم بازار در آبان ماه، صادرات گوشت مرغ تا اطالع ثانوی 
ممنوع اعالم شد و مشخص نیست این ابالغیه جدید در شرایطی 
که پیش از این نیز ممنوعیت ها وجود داشت با چه هدفی نهایی 
شده است. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع تبدیلی اتاق تهران در این رابطه گفته: باید این پرسش را 
خطاب به اعضای ستاد تنظیم بازار و سایر متولیان امر مطرح کرد 
که آیا شب عید بالی آسمانی بوده است که ناگهان نازل شده؟ یا 
سیاستگذاران نمی دانستند که شب عید در راه است؟ فرارسیدن 
این ایام نظیر نوروز یا ماه مبارک رمضان که اتفاقی غیرمنتظره 

نیست. به هر حال در فرصت کافی باید برای تامین ارزاق و میوه 
مورد تقاضا در این ایام برنامه ریزی صورت گیرد. بنابراین، جای 
سئوال است که چرا تصمیمات برای تامین بازار داخل، درست 
در دقیقه 90 اتخاذ شده و بازرگانان را دچار مشکل می کند.   در این 
رابطه صادرکنندگان معتقدند که از آنان از قبل با صرف هزینه و 
زمان، اقدام به بازاریابی کرده و برای ارسال کاالهای صادراتی خود 
تعهد ایجاد کرده اند. حال آنکه به محض تغییر شرایط بازار داخل، 
صادرات این محصول ممنوع شده و صادرکننده مشتری خود را از 
دست می دهد و البته یافتن مشتری جدید نیز زمان بر خواهد بود. 
فرشچیان افزود: البته، مقصود این نیست که کاالیی نظیر مرغ 
به هر قیمتی صادر شود و مردم با کسری این کاال مواجه شوند اما 
تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تامین این اقالم، نباید یک شبه 
باشد. به هر حال سیاستگذار می داند که شب عید یا ماه مبارک 
رمضان در راه بوده و تقاضا در این ایام افزایش می یابد، بنابراین باید 
از قبل در مورد آن برنامه ریزی صورت گیرد یا دست کم از قبل 
به صادرکنندگان اطالع داده شود که صادرات این کاالها در این 

فصول از سال ممنوع است تا تکلیف آنها روشن باشد.

صادرات مرغ دو باره  ممنوع شد!

خبر

یک اقتصاددانــان اظهار داشــت: باید این 
هشدار داده شود که امید به برجام و آزادسازی 
پول هــای بلوکه شــده در کوتــاه مدت یک 

امیدواری خطرناک و واهی است.
وحید شــقاقی با اشــاره به اظهارات اخیر 
رییس کل بانک مرکــزی مبنی بر تورم زا بودن 
بودجه 1۴00 اظهار داشت: الیحه بودجه سال 
آینده مجموعه ای از نظرات دولت و مجلس است 
و نمایندگان مجلس هم تغییرات مختصری در 
این الیحه پیشنهادی دولت ایجاد کردند و مواد و 
تبصره هایی در جریان بررسی الیحه در مجلس 

اضافه شده است.
وی ادامه داد: سقف بودجه عمومی در الیحه 
بودجه سال آینده، 910 هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته شــده که 199 هزار میلیارد تومان 
از آن منابع حاصل از فــروش نفت و ۲۵0 هزار 
میلیارد توان آ ن درآمدهای مالیاتی اســت که 
مجموعه این دو درآمد دولت ۴۵0 هزار میلیارد 
تومان است. حال اینکه، برای مابقی آن تا سقف 

910 هزار میلیارد تومان تحقق منابع با شبهاتی 
مواجه است.

این کارشناس اقتصادی افزود: تحقق حدود 
۴00 هزار میلیارد تومانــی درآمدهای دولتی 
در بودجه منوط بر فروش اموال مازاد، ســهام 
دولتی، سهام شرکت های دولتی، انتشار اوراق 
مالی و اسالمی و ... است که تامین منابع از این 
محل های گفته شده در ســال آینده احتمال 

پایینی دارد.
شقاقی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه مانند 
امسال کشش و رونق برای تامین مالی را ندارد، 
اظهار داشــت: بر خالف امسال که بازار سرمایه 
پررونقی را تجربه کردیم، بعید است که این رونق 
در بازار سرمایه سال 1۴00 تکرار شود. همچنین 
توان فروش این میزان سهام و انتشار اوراق مالی و 
اسالمی وجود ندارد بنابراین احتماال کسری تراز 

عملیاتی باالیی خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایطی 
که با کسری باالیی مواجه هستیم فشار مضاعفی 

بر منابع بانک ها و بانک مرکزی وارد می آید که 
نتیجه آن برداشــت ریالی از صندوق توســعه 
ملی اســت و از آنجایی که ذخایــر در صندوق 
بسیار محدود است، می دانیم هر گونه برداشت 

از صندوق توســعه ملی بــه منزله 
 چاپ پــول خواهــد بود.

وی تاکید کرد: تهدید 
دیگر ضریب فزاینده 
اســت کــه امروز 
عدد آن به هشت 
رســید یعنی هر 
یک تومــان پولی 
که منتشر می شود 

نقدینگی را هشــت 
برابر اضافه می کند.

شــقاقی با بیان 
اینکه وقتی کســری 

بیش از ۴00 هــزار میلیارد 
تومانــی در بودجــه برآورد 

می شود احتمال کســری تراز عملیاتی وجود 
دارد که با توجه به شرایط اقتصادی امکان تحقق 
آ ن بسیار سخت است گفت: می دانیم که در یک 
بازه زمانی کوتاه مدت ذخایر کشورمان در سایر 
کشورها آزاد نمی شود و با توجه به پایین بودن 
کشش بازار ســرمایه و پایین بودن توان انتشار 
اوراق، هر گونه فشار به صندوق توسعه ملی به 
منزله چاپ پول اســت و تمام این عوامل نشان 
می دهد سال آینده تورمی از مکانیزم بودجه به 

کشور داشته باشیم.
شــقاقی با بیان اینکه در 
سال آینده بخشی از تورم به 
دلیل الیحه بودجه ای است 
که امروز در حال تصویب است 
گفت: مشخص نیست الیحه 
بودجــه 1۴00 تا 
چه حــد اثر 
مــی  ر تو
شــته  ا د
باشــد امــا 
نیــم که  می دا
کســری حدود 
۴00 هــزار میلیارد 
تومان اســت و ضریــب فزاینده هم 

 به هشــت رســیده و این اعداد عالمت خوبی 
به اقتصاد نمی دهد.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی 
تاکید کرد:  نکته بیسار مهم این است که احیای 
برجام یک شــبه رخ نمی دهد و شــواهد نشان 
دهنده آن است که آمریکایی برای بحث احیای 
برجام و آزاد کردن منابع ایــران روند تدریجی 
در پیش گرفته، چنانچه شاهد آن هستیم کره 
جنوبی به رغم وعده ها نتوانست یک میلیارد دالر 

منابع ایران را آزاد کند.
وی با اشاره به مجموع پول های بلوکه شدن 
ایران در ســه کشــور عراق، ژاپن و کره جنوبی 
اظهار داشــت: گفته می شــود پول های بلوکه 
شده ایران در سه کشور مذکور حدود ۲0 میلیارد 
تومان است و آزادسازی آن و تزریق این پول ها به 
اقتصاد ایران پروسه طوالنی و زمان بری خواهد 
داشت اما به طور قطع اگر بخشی از این دالرها 
وارد بانک مرکزی شــود می توانــد تا حد قابل 

توجهی مشکل کسری بودجه ما را حل کند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی تاکیــد 
کرد: باید این هشــدار  داده شــود که امید به 
برجام و آزادســازی پول های بلوکه شــده در 
 کوتــاه مــدت یــک امیــدواری خطرنــاک 

و واهی است.

یک کارشناس اقتصادی هشدار داد: 

امیدواری خطرناک اقتصاد برای احیای برجام


