
بايد عذر تقصير بياورد و بگويد كه برحسب شرايط 
اين تصميم گرفته شده و ديگر تكرار نمي شود. 

وزير سابق صنعت،  معدن و تجارت با بيان اينكه 
اما ماده 11 آيين نامه گمركي اجازه مي دهد كه 
كاالهايي كه در گمرك است صادر شود، گفت: 
چرا در گمركات تصميم نمي گيرند. دليل آن 
است كه مي ترسند، دوغ و دوشاب مخلوط شده 
است؛ عنصر خادم براي انجام فعلي كه خدمت 
است از ترس اينكه مبادا به وي بگويند كه شما 
با فالن تاجر و فالن ب��ازرگان ارتباط داريد اين 
كار را نمي كنند، اما اگر كسي متخلف بود و با 
زيرميزي اين كار را كرد ترسي ندارد و از گرفتار 
شدن هم نمي ترسد.  وي افزود: حتي در واردات 
هم تاجر مي ترسد، زيرا تا ثابت كند نرخ ارز آن 
نيمايي ب��وده و هزينه هاي معام��الت را اعالم 
كند رسوا شده و با اين شرايط تاجر نمي تواند 

ادامه دهد. 
  هيچ مديري جرئت امضاي سند ندارد

وزير سابق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
هر پيشنهادي كه در نشست س��ران قوا تصويب 
شود اگر ش��جاعت به مديران دولتي برنگردد كار 
درست نمي ش��ود. آقاي جهانگيري من امروز كه 
در ميان شما نيستم اگر اين مسير ادامه پيدا كند، 
هيچ مدير دولتي و هيچ فردي جرئت امضاي سند 

ندارد و همه را به وزير موكول مي كند. 

  رايزن�ان بازرگان�ي ۷ م�اه اس�ت حقوق 
نگرفته اند

شريعتمداري اظهار داشت: اكنون برخي رايزنان 
بازرگاني هفت ماه است كه حقوق نگرفته اند، اما 
كس��ي جرئت نمي كند كه تأمين حقوق آنها را از 
منابع غير بپردازد. اين به مصلحت كشور نيست 
من كه ديگر نيستم هيچ جاي ديگر هم مرا به كار 
نگيريد، چون اگر اين روند ادامه يابد حضور و وجود 

من كارايي ندارد. 
وي اظهار داش��ت: برخي از صادركنندگان كشور 
مي خواهند كه به صورت مستمر به صادرات ادامه 
دهند؛ بايد در س��امانه نيما راه هايي پيدا كرد كه 
امنيت صادركنندگان و واردكنندگان حفظ شود. 
اين مسئله در جلسه خصوصي هم گفته شد و به 

رئيس جمهور هم منتقل شده است. 
وي افزود: بايد حرف صادركنندگان را ش��نيد كه 
چرا بازگشت ارز سه ماهه امكانپذير نيست؛ بايد 
اين موارد را اصالح كرد. وي اظهار داشت: اگر به 
شوخي يك هفته سر صادركنندگان را زير آب نگه 
داريم، مش��كلي پيش نمي آيد، ولي اگر اين زمان 
طوالني شود، حتماً بايد منتظر اتفاقات بد باشيم. 
  حق العم�ل كاران، صادركنن�ده نمون�ه 

مي شوند
همچنين غالمرضا ش��افعي در مراس��م روز ملي 
صادرات خطاب به جهانگيري گفت:  دولت هر روز 

فعاالن اقتصادي را با صدور بخشنامه ها سورپرايز 
مي كند، متأسفانه تعجيل در تصميم گيري هاي 
بدون مطالعه از س��وي كابينه به چشم مي خورد. 
دس��توراتي كه صادر مي كنيد به ضمانت اجراي 
آن نيز تأكيد داشته باشيد؛ ش��ما به قانون گرايي 
تأكيد داشتيد، اما امروز بخشنامه ها، بدون اينكه 
حتي در رسانه ها منتشر شود فعاالن اقتصادي را 
سورپرايز مي كند.  وي افزود: روي اين بخشنامه ها 
مطالعه اي نيز صورت نگرفته اس��ت و صبح بلند 
مي ش��ويم، مي بينيم كه صادرات كااليي ممنوع 
ش��ده، درحالي كه آن كاال در گمرك بوده و قصد 

ورود به كشور را داشته است. 

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با توجه به وضعيت 
موجود دريافت ضمانت ارزي، حق العمل كاراني كه 
حتي يك كيلوگرم صادرات ندارند در حال تبديل 

شدن به صادر كننده نمونه هستند. 
ش��افعي اف��زود: هر ف��رد وطن پرس��تي موضوع 
عدم بازگش��ت ارز به كش��ور را خيانت مي داند و 
صادركنن��دگان متعهد به اين امر هس��تند و اگر 
صادركنن��دگان ارز خود را به كش��ور برنگردانند 
چگون��ه مي خواهند به كس��ب و كار خ��ود ادامه 
دهند و س��رمايه اي براي صادرات مجدد داشته 
باشند. در گذشته حق العمل كاران حتي از دست 
رئيس جمهور جايزه صادركننده نمونه گرفتند، در 
حالي كه در عمرشان حتي يك كيلوگرم كاال صادر 
نكرده بودند؛ آنها بعدها گرفتار شدند برخي از آنها 
از كش��ور رفتند و برخي ديگر دستگير شدند، اما 
اين شرايط دوباره در حال اتفاق افتادن است، زيرا 
صادركنندگان در اين شرايط نمي توانند صادرات 

داشته باشند. 
  جهانگيري: جامعه كشش افزايش قيمت 

بنزين را ندارد
معاون اول رئيس جمهور كه در اين مراسم حضور 
داشت، گفت:  با اينكه به آقاي شريعتمداري قول 
داده بودم كه با افتخار در اين روز ش��ركت كنم، 
نمي خواس��تم بيايم، ولي صبح در صدا و س��يما 
اعالم ش��د كه اين جلس��ه با حضور بنده برگزار 
مي ش��ود پس آمدم كه تعبير و تفس��يري از اين 
جلسه نشود.  اسحاق جهانگيري افزود: واقعيت اين 
است كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران وضعيت 
خاصي را تجربه مي كنيم و نمي توانيم غيرصادقانه 
صحبت كنيم. برخي مسائل بين مردم پشت پرده 
نيس��ت؛ اولويت ما در آغاز ب��ه كار دولت يازدهم 
اين بود كه تمام قيد و بندهاي بسته شده به پاي 

صادركنندگان را از آنها دور كنيم. 
جهانگيري گفت: مهم ترين رسالت من در دولت 
يازدهم اين بود كه در كوتاه ترين زمان ممكن در 
دولت پيمان سپاري حذف شود. اين در حاليست 
كه ما االن هم مي گوييم كه پيمان س��پاري ارزي 
را اجرا نمي كنيم، بلكه امتيازات معافيت مالياتي 
صادراتي را براي كسي كه ارز را نمي آورد، حذف 

می كنيم. 
وي اظهار داشت: ما در كشور در اين شرايط، مدير 
ريسك پذير مي خواهيم. من دستم قلم و كاغذي 
نيست كه كسي را بركنار كنم، اين در حاليست كه 
من تا اين لحظه اجازه بركناري منش��ي خودم را 
هم نداشته ام. بنابراين از من انتظار نداشته باشيد 

وكيل و وزير تغيير دهم. 
وي همچنين از موافقت مقام معظم رهبري براي 
برداشت ۵۰۰ ميليون دالر از صندوق توسعه ملي 
براي شركت هاي دارويي خبر داد و گفت: افزايش 
نرخ بنزين در شرايط فعلي شدني نيست و جامعه 

كشش ندارد. 

شريعتمداری: هر پيشنهادي 
كه در نشس�ت س�ران قوا 
تصويب ش�ود اگر شجاعت 
به مدي�ران دولتي برنگردد 
كار درست نمي شود. آقاي 
جهانگيري اگر اين مس�ير 
ادامه پيدا كن�د، هيچ مدير 
دولتي و هيچ فردي جرئت 
امضاي س�ند ن�دارد و همه 
را به وزير موك�ول مي كند

جهانگیری: اجازه تغییر منشی خود را هم ندارم
شريعتمداري: من ديگر نيستم!

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

3842426حفاري شمال
6852631داروسازي اكسير

4771413كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
3423275سرمايه گذاري صنعت نفت  

41931سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
35626سيمان كردستان

2639167حفاري شمال
10000587دارويي رازك 

2771152س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
732023485قندشيرين خراسان 
14328682صنايع شيميايي سينا

3404162تكنوتار
3846183توليديچدنسازان

6726320پاكسان 
12430591گلوكوزان 

4526215س.صنايع شيميايي ايران
5727272پارس سرام 

2506119بيمه آسيا
2636125بيمه ملت

3733177ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
4071193شيمي داروئي داروپخش 

3884184سيمان اروميه 
10425490فراورده هاي نسوزايران 

151471سيمان شمال 
160175تامين سرمايه اميد

2413113بيمه ما
111152زامياد

10322483كربن ايران 
4493208گروه صنعتي سپاهان 
164276ليزينگ خودروغدير

206795سرمايه گذاري آتيه دماوند
163375سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

161373سيمان داراب 
6896309ذغال سنگ نگين ط بس 

179879گروه پتروشيمي س.ايرانيان
3634158گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

8996391صنايع جوشكاب يزد
5493233سيمان غرب 

2717115بانك ملت
111147سرمايه گذاري خوارزمي

135255سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
9498377شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

3614143نوردآلومينيوم 
8031317قندهكمتان 

5026193گسترش نفت وگازپارسيان
8118311گروه صنعتي بوتان 

5914225گروه مپنا)سهامي عام(
133250سرمايه گذاري بهمن 

227081سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
157555كمك فنرايندامين 

3152110گروه ستوسعه صنعتي ايران
6539225قندلرستان 

3163106لعابيران 
11058366پااليش نفت اصفهان

214971سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
133744ماشين سازي اراك 

168355ليزينگ صنعت ومعدن 
5722167توسعه معادن وفلزات 

12117353صنايع خاك چيني ايران 
122634صنايع ريخته گري ايران 

448611184پتروشيمي خارك 
296473تجارت الكترونيك پارسيان

4353107گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
173142بيمه پارسيان
13107307قنداصفهان 

227452ايران ياساتايرورابر
16756360پرداخت الكترونيك سامان كيش

141330واسپاري ملت
5085107پشم شيشه ايران 

177737ماشين سازي نيرومحركه 
5708117قندمرودشت 
288158شكرشاهرود
138826سيمان دورود

5762106مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
9978179داروسازي ابوريحان 
206836قطعات اتومبيل ايران 

513688فوالدكاوه جنوب كيش
373762سراميك هاي صنعتي اردكان 

459576ملي صنايع مس ايران  
507183پارس الكتريك 

7189114توليدمواداوليه داروپخش 
616190معادن منگنزايران 

600885توسعه معدني وصنعتي صبانور
123617سايپا

280636دارويي لقمان 
188424لبنيات كالبر
10860135پارس دارو

727189پتروشيمي شيراز
15876179پااليش نفت بندرعباس

262026كابل البرز
123012سيمان كردستان

7237تامين سرمايه اميد
9439سرمايه گذاري سايپا

283227صنايع آذرآب 
794573كارتن ايران 

601950سرمايه گذاري دارويي تامين
515441افست 

1139787نوردوقطعات فوالدي 
438233شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

682051كاشي پارس 
1184985صنايع خاك چيني ايران 

42098297پتروشيميپارس
725951گلتاش 

35727248فرآوري موادمعدني ايران 
288618صنايع كاغذسازي كاوه 

243614سرمايه گذاري ملي ايران 
12637بيمه البرز

700736بورس اوراق بهادارتهران
390020قندنيشابور

780940پااليش نفت تهران
405120سبحان دارو

1964995معدني امالح ايران 
630330ايران مرينوس 

60638268پتروشيمي فناوران
971739حمل و نقل بين المللي خليج فارس

17687سرمايه گذاري پرديس
1609263داروسازي سينا
891834مس شهيدباهنر

880231داروسازي زاگرس فارمدپارس
582216ملي سرب وروي ايران 
1227125داروپخش )هلدينگ 

1285225به پرداخت ملت
2451944پااليش نفت تبريز

11222بانك صادرات ايران
1900327شركت ارتباطات سيارايران
1900024شركت ارتباطات سيارايران

70518كارخانجات داروپخش 
59722پارس سويچ 
38521سيمان كرمان 

29010سرمايه گذاري اعتبارايران
52280توسعه معادن روي ايران 

53780تايدواترخاورميانه 
13420بيمه دانا

12-21183سازه پويش 
1-1678سرمايه گذاري بوعلي 

4-6640توليدي گرانيت بهسرام 
1-1482سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7-10117باما
7-8657سيمان هرمزگان 
8-9686پتروشيمي مبين

16-19117سيمان سفيدني ريز
4-4574درخشان تهران 

2-2274داروسازي روزدارو
2-2147فرآورده هاي نسوزآذر

2-1003ليزينگ ايران 
4-1894داروسازي كوثر

17-7653سيمان آرتااردبيل
6-2613رادياتورايران 
13-5324سيمان فارسنو
8-2926كاشي سعدي 

19-6476داروسازي جابرابن حيان 
10-3322حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام(
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امس�ال روز ملي صادرات به روز ملی  انتقاد از سياست هاي دولت 
در بخ�ش واردات و ص�ادرات تبديل ش�د. وزير س�ابق صنعت و 
تجارت ك�ه زماني دس�ت راس�ت روحاني محس�وب مي ش�د، از 
سياس�ت هاي اقتصادي دول�ت گله ك�رد و خطاب به مع�اون اول 
رئيس جمهور گف�ت: با اي�ن اوضاع م�ن را در هيچ ج�اي ديگري 
به كار نگيريد، م�ا در چند ماه اخي�ر امتحان خوبي پ�س نداديم. 
امس��ال روز ملي صادرات در حالي برگزار مي شود كه در روزهاي اخير 
هجمه هاي بسياري عليه صادركنندگان از سوي رئيس كل بانك مركزي 

و ساير وزراي كابينه صورت گرفته است.
وزير مستعفي صنعت و تجارت كه با انتشار هوشمندانه شايعه استعفايش 
در هفته هاي گذشته از حضور در كميسيون صنايع و احياناً صحن مجلس  
از پاسخگويی به استيضاح نمايندگان ش��انه خالي كرد؛ روز گذشته با 
حرف هاي بي پرده خود مشكالت دولت را به معاون اول رئيس جمهور 
گوشزد كرد و با اذعان به اينكه نتوانسته زبان گوياي صادركنندگان باشد 

از سياست هاي ارزي و برخي تصميمات اخير دولت گله كرد. 
هر چند كه اين سياست او هم نتوانست جلوی انتقادات تجار و فعاالن 
اقتصادی را بگيرد.  رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از دريافت ضمانت 
ارزي و تصميمات يك شبه دولت گفت: حق العمل كاراني كه يك كيلو 

صادرات ندارند به صادركننده نمونه تبديل مي شوند. 
محمد شريعتمداري با تأكيد بر اينكه در شرايط تحريم همه ما بايد به 
دولت و به يكديگر كمك كنيم، گفت: انصافاً بايد بگويم كه امتحان خوبي 
در اين چند ماه پس نداده ايم و ما به عنوان مس��ئوالن وزارت صنعت و 
همچنين آقاي شافعي به عنوان رئيس اتاق بازرگاني ايران كه بايد زبان 
گوياي شما صادركنندگان در جلسات باش��يم، نتوانسته ايم به كفايت 
همه منويات شما را مطرح كنيم تا تصميم  گيري ها بر اساس خواسته شما 
صورت گيرد و اميدوارم در اين زمينه آقاي رحماني جبران مافات كند. 
وي افزود: در عامل برون زاي منفي كه به اقتصاد ايران وارد شده و تهديد 
بزرگي براي اقتصاد اس��ت و از آن به جنگ اقتصادي ياد مي شود و آنها 
هم از آن به عنوان تحريم هاي كمرش��كن نام مي برند، اما فرصت براي 
اقتصاد ايران به وج��ود آمده و آن فرصت صادرات اس��ت، به طوري كه 
حتي برخي از كشورها با كاهش ارزش پول ملي خود سعي مي كنند تا 

صادرات داشته باشند. 
  علت ناياب شدن گوجه فرنگي سياست هاي ارزي است

وزير سابق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ما اكنون شاهد خروج 
قابل مالحظه اي كاال به صورت غيرقانوني و قانوني از ايران هستيم و به 
وفور كاالهاي ما كه با ارز 42۰۰ توماني در كش��ور توليد مي شود صادر 
مي شود. وقتي ارز را در بازار نيمايي 7 هزار تومان تعيين مي كند يك بازار 
سوم پيش مي آيد و در اين شرايط صادرات به صرفه مي شود، به طوري كه 
در اين شرايط يك ميليون تن گوجه فرنگي صادر مي شود و به يك عنصر 
ناياب در كشور تبديل مي شود كه عامل آن سياست هاي ارزي است كه 

اگر حل نشود برخورد با آن برخورد با معلول است. 
وي افزود: در واردات هم همينطور است، گفتيم كه با ارز 42۰۰ توماني 
كاال وارد كنند و وقتي ارز بازار آزاد به وجود آمد تقاضا براي واردات به ۵3 

ميليارد دالر رسيد كه بخشي از آن تقاضاي رانت جويانه بوده است. 
شريعتمداري با انتقاد از مطرح شدن برخي مسائل و بزرگنمايي آن در 
فضاي مجازي گفت: ما بايد تالش كنيم كه در كشور آرامش ايجاد كنيم 

تا با صبوري مسائل حل شود. 
  از تصميم گيري مي ترسند

وي با بيان اينكه ما هم معتقديم كه ممنوعيت صادرات بدون پيش آگهي 
و به طور ناگهاني كار غلطي است، گفت: اگر كسي اين كار را انجام دهد 

وزارت نفت باز هم با 

وحیدحاجیپور
یادداشت

فرافكني قصد دارد 
بديهي تري��ن نقاط 
ضعف خود را به عنوان نقطه قوت خود معرفی كند. 
اين وزارتخانه كه به صورت گزينش��ي ب��ه اخبار و 
گزارش ها جوابيه مي دهد،  در جديدترين جوابيه خود 
در واكنش به اظه��ارات هداي��ت اهلل خادمي،  عضو 
كميسيون انرژي درباره از دست رفتن بازارهاي گازي 

منطقه گفته است اصالً هم چنين نيست!
وزارت نف��ت گويا نمي خواهد قب��ول كند در حوزه 
تجارت گاز،  عملكردي شبيه فاجعه داشته است؛ چه 
در حوزه صادرات گاز كه بازارهاي منطقه را يك به 
يك به رقيبان كشور واگذار و چه در حوزه واردات گاز 
كه كش��ور را با يك بحران بزرگ مواجه كرده  است. 
بارها نوشتيم وزارت نفت با بي تدبيري محض، قرارداد 
صادرات گاز به پاكستان را اجرايي نكرد و به حدي به 
تعهدات خود بي توجه بوده  است كه امكان شكايت 
از اسالم آباد نيز وجود ندارد.  در حوزه صادرات گاز به 
تركيه نيز اهمال هاي صورت گرفته، جدي ترين بازار 
گازي كشور را به روسيه و آذربايجان هبه كرده  است. 
تركيه كه در ابتداي دولت يازدهم پيشنهاد افزايش 
دو برابري واردات  از اي��ران را مطرح كرده بود، پس 
از پاس��خ منفي ايران،  واردات گاز را از آذربايجان و 
روس��يه افزايش داد و با روندي كه در پيش گرفته 
اس��ت در س��ال 2۰2۵ واردات گاز خود را از ايران 
متوقف مي كند.  وزارت نف��ت در جوابيه خود گفته 
است ايران با صادرات ۵۰ ميليون مترمكعب گاز از 
طريق خط لوله در صدر كشورهاي خاورميانه قرار 
دارد. بازي فريبكاران��ه وزارت نفت با اعالم اين عدد 
داراي چند نكته است كه وزارت نفت دوست ندارد 
كسي به آنها بپردازد.  اوالً آنكه اين حجم از صادرات 
حاصل كار دولت هاي پيشين است و دولت يازدهم و 
دوازدهم نه تنها هيچ قرارداد جديدي را امضا نكردند، 
 بلكه قراردادهاي گذشته را نيز مسكوت گذاشته اند.  
دوماً به طوري مطرح مي شود كه گويي كشورهاي 
ديگر خاورميانه داراي ذخاي��ر گازي فراوان و توليد 
انبوه گاز هس��تند و ايران با س��بقت گرفتن از اين 
كشورها به بازيگر نخست منطقه تبديل شده  است! 
جهت اطالع بايد گفت در ميان كشورهاي خاورميانه 
تنها دو كش��ور ايران و قطر از ذخاير قابل توجه گاز 
برخوردار هستند كه قطر به دليل سرمايه گذاري در 

بخش ال ان جي، گاز خود را به طور مايع صادر مي كند 
و فقط از طريق خط لوله دلفين نيازهاي گازي امارات 

را بر طرف مي كند. 
سومين نكته آنجاست كه در باب پرونده تركمنستان، 
مقصر اصلي شركت ملي گاز ايران است كه با زيرپا 
گذاشتن تعهدات خود، موجب شد تا تركمنستان 
براساس يكي از بندهاي قراردادي خود با ايران عمل 
كند و وضعيت به شكلي شد كه ايران در حال تمنا 
از تركمنستان اس��ت تا پرونده در جايي جز داوري 
بررسي شود. شركت ملي گاز، گازبهاي تركمن ها را 
پرداخت نكرده و 2 ميليارد بدهي خود را قبول ندارد 
كه طبق بندهاي قراردادي و عرف رايج قراردادهاي 
گازي، استدالل هاي وزارت نفت شبيه به طنز است. 
چهارم آنكه وزارت نفت بهتر اس��ت پاسخ دهد آيا 
ناديده گرفتن قرارداد پاكستان كه از فرمول جذابي 
برخوردار است، چه بوده و آيا پاي كرسنت در ميان 
اس��ت؟ همه قراردادهاي گازي اي كه امضا ش��ده 
همگي منافع ملي را تأمين كرده ان��د كه همه آنها 
در دولت هايي جز دولت اصالح��ات و دولت تدبير 
و اميد امضا شده  است.  تنها قرارداد گازي كه آقاي 
زنگنه امضا كرده، قرارداد كرسنت است كه به زودي 
خبرهاي بدي درباره آن شنيده خواهد شد. عالقه 
وزارت نفت ب��راي صادرات گاز به عم��ان هم هنوز 
در مرحله تفاهمنامه باقي مانده  است، اگر ذره اي از 
تمركز وزارت نفت به قراردادهاي كرسنت و عمان 
به بازارهاي تركيه و پاكس��تان معطوف مي ش��د، 
امروز تركمنس��تان با خط لوله تاپي اي��ران را محو 
نمي كرد و باكو و مس��كو هم��ه گاز موردنياز تركيه 
را تأمين نمي كردند.  وزارت نف��ت ادعا مي كند كه 
ب��ازار گاز منطقه در اختيار ايران اس��ت كه اين هم 
خود ادعايي است كه مرغ پخته نيز از شنيدن آن به 
وجد مي آيد. يادمان نمي رود همين سال گذشته بود 
كه وزارت نفت قراردادي تركمنچاي گونه با دالالن 
معروف گازي در ح��وزه ال ان جي امض��ا كرد كه با 
ورود نهادهاي بازرسي و امنيتي، اين قرارداد فسخ 
ش��د.  وزارت نفت كه هرگونه انتقادي را خدمت به 
دشمنان كش��ور و تضييع منافع ملي مي داند، خود 
خالف منافع ملی كشور عمل كرده است.  ديپلماسي 
انرژي كه وزارت نفت به آن پرداخته  اس��ت، بيشتر 
شبيه توهمي است كه كسي جز مديران وزارت نفت 

آن را باور نمی كند. 

بی تدبیری های وزارت نفت علیه منافع ملی 
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