زيان انباشته صنعت طيور ،چرخه توليد گوشت سفيد را با مشكل مواجه ميكند

افزايش عمق تَ َركهاي امنيت پروتئيني جامعه

براساس اطالعات موجود در جداول قيمت ،نرخ ذرت و سويا بهعنوان نها دههاي اصلي مورد نياز در
صنعت طيور ،در ديماه امسال نسبت به مدت مش��ابه سال قبل به ترتيب با  37.7و  17.7درصد
رش��د مواجه بوده است .دان ،حدود  70درصد از هزين ه تمام ش��ده توليد را شامل ميشود و رشد
ناگهاني قيمت آن ،تناس��ب فرمولهاي توليد را تغيير ميدهد .آنچه مس��لم است ،اين نوسانات،
هرسال حاشيه س��ود توليدكننده را كاهش ميدهد .آمارها نشان ميدهد كه افزايش قيمت مرغ
سرمقاله

قابل توجه اهل مجلس

عوارض واقعی خروج ازکشور
حداقل  200هزار تومان است

ادامه در صفحه 10

economic@Jameefarda.com

زنده در س��الجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل كمي بيش از هفت درصد بوده است و در واقع
توليدكننده بهاي محصول خود را متناس��ب با نرخ تورم افزايش نداده اس��ت .اين مسئله به همراه
تغيير بيضابطه قيمت نهادهها ،زيان انباش��تهاي در صنعت مرغداري ايجاد كرده اس��ت كه خطر
ورشكس��تگي واحدهاي توليدي را بههمراه دارد .به اين ترتيب بيم آن ميرود كه با كاهش يكباره
ظرفيت توليد ،امنيت پروتئيني جامعه با خطر مواجه شود.
12

سایه سنگین گرانی بر سرخوراکیها

تخممرغ شانهای  20هزار تومان؛ مرغ نزدیک  8000تومان ،گوشت گوسفندی  40هزار تومان و برنج ایرانی باالی  12هزار تومان است
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یکهتازی خودروسازان داخلی در قیمتگذاری موجب شد

ورود کمیسیون اصل ۹۰مجلس
به موضوع گرانی خودرو

افزایش قیمت خودرو تا  ۱۴میلیون تومان با چه مجوزی بوده است؟ بیخود کردند که گران میکنند.
این واکنش به اخبار گرانی خودروهای داخلی را رئیس سازمان بازرسی کل کشور اواخر آذرماه نشان
داد .ناصر س��راج تصریح ک��رد که مردم را دعوت به خرید خودروی داخل��ی میکنند و یکباره همین
خودروها افزایش قیمت  14میلیونی مییابند که باید س��ؤال کرد ب��ا چه مجوزی این افزایش قیمت،
اتفاق افتاده است؟

11

نقد بودجه  97این بار پشت درهای اتاق بازرگانی تهران

بیتوجهی دولت به بدهیها
مخاطرهآمیز است

الیح��ه بودجه س��ال  ،97زیر ذرهبی��ن فعاالن اقتصادی رف��ت .آنها هدفگذاری رش��د اقتصادی،
تالش برای فقرزدایی و برنامههای اش��تغالزایی را از مزایای الیحه پیش��نهادی دولت دانس��تند و
در مقاب��ل ،بیتوجهی به پرداخت بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشس��تگی ،اس��تقراض از
بانکها و کم کردن بودجه عمرانی در جهت جبران کسری بودجه را برای آینده کشور مخاطرهآمیز
دانستند.
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بیت کوین به سقف قیمتی خود رسید

رشد حبابی بیتکوین متوقف شد

بهگ��زارش رویت��رز ،روز جمعه قیم��ت بیتکوین با س��قوطی
 ۳۰درصدی ،از سطح  ۱۱۰۰۰دالر هم پایینتر رفت .پس از اینکه
متخصصان در مورد حبابی شدن بیتکوین هشدار دادند ،با هجوم
به فروش ،قیمت آن بهشدت افت کرد.
پس از اینکه قیمت بیتکوین تا نزدیک  ۲۰۰۰۰دالر اوج گرفت و
متخصصان در مورد حبابی شدن آن هشدار دادند ،سرمایهگذاران
به فروش آن هجوم آوردند و قیمت آن بهشدت افت کرد.
در مجموع ،قیمت بیتکوین این هفته  ۲۵درصد افت کرد که این
بزرگترین افت آن از آوریل  ۲۰۱۳است؛ به این ترتیب بیتکوین
به هفتهای پایان داد که در آن ،با آغاز فروش س��هام ارز دیجیتال
در بورس سیامای ،بزرگترین بورس اوراق جهان ،پول دیجیتال
وارد عصری جدید شد.

شاخص بازار سهام  1307واحد رشد کرد

زمستانی گرم برای بورسبازان

10

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

مأموریت بازآفرینی شهری به وزارت راه سپرده شد

سقوط  30درصدی ارزش پول دیجیتالی
جامعه فردا :رشد پرشتاب و عجیب ارزش پول مجازی بیتکوین
که در روزه��ای اخیر نقل تمامی محافل خب��ری بود و منتقدان
بسیاری در مورد خس��ارت عدیده ناشی از همهگیر شدن این ارز
در وضعیت اقتصاد داشت ،باالخره با ترکیدن این حباب غیرواقعی
متوقف شد.
بسیاری از کاربران فضای مجازی با سرمایهگذاری بدون آگاهی
نس��بت به پروس��ه تولید و بهکارگیری این پول ،راغب به خرید
اعتباری مشخص از این پول شدند تا بتوانند در این مسیر روبهرشد
سهمی چشمگیری را در مدت زمانی کوتاه از آن خود کنند .این
پول دیجیتالی که یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه پول
بیپش��توانه یا پول حکومتی است ،یکشنبه هفته گذشته در اوج
رشد خود به قیمت  20هزار دالر رسید .اما این روند رشد انفجاری
در پنجشنبه هفته گذشته متوقف و با ترکیدن حباب ایجاد شده،
با 22درصد کاهش ارزش مواجه شد.
بی��ت کوین بهعن��وان محبوبترین ارز دیجیت��ال در هفتههای
اخیر با چند جهش به قیمت  19هزار و  650دالر رسید که باعث
افزایش قیمت بیتکوین تا  95میلیون تومان در بازار ایران ش��د.
این درحالی است که بعد از افزایش قیمت بیتکوین ،بزرگترین
کاهش قیمت این پول دیجیتالی آغاز ش��د ت��ا جایی که قیمت
بیتکوین در روز گذشته به 12هزار و  148دالر رسید.
پس از کاهش قیمت بزرگ بیتکوین در روز جمعه ،دیروز قیمت
این پول دیجیتالی در مرز  14هزار دالر تثبیت ش��ده است و هم
اکن��ون بیتکوین  14ه��زار و  288دالر معادل ب��ا  66میلیون و
 259هزار تومان قیمت دارد که با در نظر گرفتن بیشترین قیمت
بیتکوین میتوان گفت که بیتکوین س��قوط قیمتی در حدود
 30میلیون تومان داشته است.
کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند ،این کاهش قیمت بزرگ به
دلیل رسیدن بیتکوین به سقف قیمتی خود بوده است؛ در حقیقت
حباب قیمت کاذب بیتکوین از بین رفته است و این ارز دیجیتال
به قیمت واقعی خود در محدوده  13تا  14هزار دالر رسیده است.
گفتنی اس��ت؛ نگرانی بس��یار زیادی در برخی از سرمایهگذاران
س��ازمانی و ش��خصی ک��ه از بیتکوین بهعن��وان منبعی جهت
سرمایهگذاری و درآمدزایی با ذخیره و فروش استفاده میکردند،
ایجاد شده است و در این میان بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل
خرید بیتکوین با قیمتهایی در مح��دوده  17یا  18هزار دالر
دچار ضرر و زیان ش��دهاند و همین مس��ئله باعث شده تا ریسک
خرید بیتکوین بیشتر شود.

عکس :ابوالفضل سلمانزاده /مهر

هنگام��ی که مش��خص ش��د دول��ت در الیحه
بودجهاش مبلغ باالیی با  200درصد افزایش برای
عوارض خروج ازکش��ور در نظر گرفته است ،موج
ناگواری از اعتراض پدید آمد که یکی از علل پدیده
موسوم به پش��یمانی از رای دادن به روحانی بود و
آن را نیز تقویت کرد و افزایش داد .اعتراضی کامال
ناحق بود که متاس��فانه برخی از مطبوعات نیز به
دام آن افتادن��د و در چارچوبهای تحلیلی عوام
زده به مخالفت برخاستند .کار اشتباهی بود .چرا؟
وضعیت فعلی اقتصاد کش��ور که در آستانه چند
بحران است ،ما را به راهحلهایی مشخص رهنمون
میکند.چندراهحلجلوگیریازبحران،مشخصابه
مبادالت خارجی ما برمیگردد .عمده این مبادالت
در حوزه بازرگانی و صادرات و واردات کاالهاست.
صادرات کاالهای تولید داخل با مش��کل روبهرو
است و واردات آن زیاد است و این موضوع را چند
پارامتر اقتصادی کنترل میکند که مهمترین آنها
نرخ ارز اس��ت .ب��رای آنکه مب��ادالت خارجی به
عبور کش��ور از وضع بحرانی کم��ک کند ،دولت
در این زمین��ه راهحلهایی دارد ک��ه مورد بحث
ما نیست.
اما دولت برای اینکه مبادالت خارجی را س��امان
ببخش��د راهحلهای دیگری ه��م در پیش دارد.
مثال افزایش تعرفههای بازرگانی کاالهای ورودی
یا تش��ویق صادرکنندگان به صورت مادی که آن
هم به ط��رق مختلف صورت میگیرد .ما در اینجا
فقط به یکی از عوامل کنترل واردات میپردازیم:
افزایش عوارض خروج از کشور.
متاس��فانه ،در حالی که عده زیادی از دلس��وزان
کش��ور و حتی مردمی که به س��رفرازی کش��ور
خود عالقهمند هستند و از افزایش تعرفه واردات
کااله��ای مصرف��ی چین��ی حمای��ت میکنند،
هنگامی که نوب��ت به واردات خدمات میرس��د
طرفدار اعمال تعرفه وارداتی بر آن نیستند .کسی
که برای تفریح یا تجارت به خارج از کشور میرود
بخش��ی از هزینههای خ��ود را برای اس��تفاده از
خدمات کشورهای خارجی میدهد :هزینه ویزا،
هزینه هواپیم��ا و حمل و نقل ،هتل و رس��توران
و ...که در ش��مار واردات به حس��اب میآیند ،اما
دولت نمیتواند برای آنه��ا تعرفه وارداتی در نظر
بگیرد؛ زی��را در خارج از کش��ور ارائه میش��وند.
چگون��ه میت��وان از این ن��وع خدم��ات وارداتی
س��ود بازرگانی گرف��ت؟ راهه��ای مختلفی دارد:
بس��تن مالیات بر فعالیت نمایندگیهای فروش
خدمات ب��ه ایرانیان ،مثال ش��رکتهای خدمات
مس��افرتی .ام��ا ای��ن محدودیت��ی دارد و هم��ه
حق��وق ورودی خدم��ات وارداتی(البت��ه عرضه
ش��ده به مس��افر در آن س��وی مرز) را نمیتوان
فق��ط از یک مح��ل تامی��ن ک��رد .بنابراین یکی
از ط��رق دیگر ب��رای دریاف��ت ع��وارض واردات
خدمات ،دریافت مبالغی منطقی و پیش��اپیش،
ازمسافران برای خدماتی است که با بیرون رفتن
از کشور از عرضه کننده خارجی دریافت میکنند.
توجه داش��ته باش��یم از نظر اقتص��ادی ،صاحب
یک هت��ل در خارج کش��ور ،هن��گام پذیرایی از
ی��ک ایرانی در واقع در حال ص��ادرات خدمات به
ایران است.
نگاهی به قیمت تورهای مسافرتی عرضه شده در
بازار کش��ور و به دس��ت آوردن میانگینی از بهای
آنه��ا و در نظر گرفتن هزینهه��ای جانبی دیگر یا
محاس��به مدت و کیفیت سفر یک بازرگان نشان
از هزینهه��ای باالی��ی در حد مصرف ه��زار دالر
برای هر س��فر دارد که ارزش ریال��ی آنها متجاوز
از چه��ار میلیون تومان اس��ت .اگ��ر فرض کنیم
عوارض حت��ی نیم��ی از این هزینهه��ا از طریق
دریافت ان��واع مالیته��ا از مؤسس��ات ایرانی یا
نمایندگیهای مستقر در س��فر تأمین میشود،
و تعرف��های ده درص��دی ب��رای هزینهه��ای
انجام ش��ده در خارج کش��ور به عنوان «عوارض
واردات خدمات» در نظ��ر بگیریم ،عددی معادل
 200هزار تومان به دست میآید .این رقم حدود
سه برابر تعرفه فصلی سفر به صورت عوارض خروج
است .یعنی در حال حاضر ایرانیان برای خدماتی
که در سفر خارجی به کش��ور وارد میکنند ،تنها
حدود  30درصد مبلغ معقول را میپردازند.
شاید برخی چنین محاس��باتی را به زیان مصرف
کنن��ده و مخل ب��ازار بدانند ،ولی هن��وز میتوان
براس��اس محاس��بات اقتص��ادی ع��دد را باالتر
ب��رد :واقعیت آن اس��ت ک��ه چون دول��ت ایران
ب��ا س��رکوب ن��رخ ارز و جلوگی��ری از افزای��ش
قیمت آن ب��ه خدمات دهنده خارج��ی به عنوان
صادرکنن��ده خدمات ب��ه ایران یاران��ه میدهد،
آن یاران��ه را نیز باید در ش��مار هزین��های که در
این س��فرها ب��رای اقتصاد مل��ی وج��ود دارد به
مبالغ فوق اف��زود .در مثال ،ما ه��ر دالر را حدود
چهار هزار تومان محس��وب کردهای��م و اگر یارانه
پنه��ان در قیم��ت دالر وجود نداش��ته باش��د و
مثال قیمت واقعی دالر ش��ش هزار تومان باش��د،
بنابراین  50درص��د به هزینه خدم��ات وارداتی
افزوده میشود.
اما از این محاس��به میتوان گذشت و قضیه را در
حد محاس��باتی که عامه میتوانن��د انجام دهند
نگه داشت.
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در بازار س��هام آمریکا هم سهام ش��رکتهایی که بخت خود را به
بیتکوین یا تکنولوژی زیرساختی آن ،بالکچین ،پیوند زده بودند
ضربه س��ختی خوردند .شرکتهای النگ بالکچین ،اوراستاک
دات کام ،ریوت بالکچین و ماراتون پرنت گروپ هم بین  ۲تا ۱۵
درصد از ارزش سهام خود را از دست دادند.
در بازار س��هام بیتکوین ،اوراق یکماهه آن در بورس سیبوئه به
علت افت شدید قیمت تعلیق شد و در بورس سیامای هم سهام
آن از آستانه افت مجاز خود عبور کرد.
روز جمعه پایگاه کوینبیس که یکی از بزرگترین بورسهای ارز
دیجیتال است ،اعالم کرد به علت ترافیک باال موقتا خرید و فروش
بیتکوین را تعلیق کرده است.
چالشهای جامعه رمزنگاری بیتکوین

عبارت «ن��وآوری» بهکار رفت��ه در تعریف بیتکوین مش��تمل
بر آن اس��ت ک��ه خالقانش توانس��تهاند آن را در م��دت کوتاهی
از ی��ک ایده به ی��ک واقعیت اثرگ��ذار بر دنیای اقتص��اد و مراکز
سیاس��ت پژوهی مبدل کنند زیرا در چند س��ال گذشته ارزش
بیتکوین در بازارهای جهانی از چندصدم دالر به چندهزار دالر
افزایش یافته است.
اما پول بودن یک جایگاه «حقوقی» است و ارزش پولی بیتکوین
منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از سوی دولتهاست؛ تاکنون
هیچ دولت��ی بیتکوین را بهعنوان پول به رس��میت نش��ناخته
اس��ت و دولتهای ایاالت متحده آمریکا ،آلم��ان و چین بر کاال
بودن بیتکوین تأکی��د دارند .بنابرای��ن ارزش این پول مجازی
رمزنگاری شده به 15هزار و  262دالر رسید و برخی منابع دلیل
این موضوع را مربوط به چالشهای جامعه رمزنگاری بیتکوین
عنوان کردهاند.
پیش از این بسیاری مسئوالن اجرایی کشور نسبت به ورود این پول
به عرصه تبادالت مالی آنالین ،اعالم آمادگی کرده و نظر نهایی را
بسته به موافقت بانک مرکزی دانستند.
جدول قیمت بیتکوین در ایران و جهان به شرح زیر است:
قیمت بیتکوین در ایران و جهان
 14288دالر
 12161یورو
 10795پوند انگلیس
 52470درهم امارات
 66259000تومان

وزیر راه و شهرسازی گفت :رئیسجمهور مهمترین مأموریت وزارت
راه و شهرسازی را امر بازآفرینی ش��هری قرار داده که باید در تمامی
استانها مورد توجه قرار گیرد.
بهگزارش وزارت راه و شهرسازی ،عباس آخوندی در نشستی با مدیران
کل راه و شهرس��ازی و رؤس��ای عمران و بهسازی ش��هری استانها
درباره توجه به رویکرد بازآفرینی ش��هری اظهار کرد :بدون شک فکر
بازآفرینی شهری ،مهمترین مسئله ایران به شمار میرود که متأسفانه
در خصوص آن اجماعی در کشور وجود ندارد.
او با بیان اینکه نیاز به حفظ یکپارچگی هویتی به ش��دت در کش��ور
احساس میش��ود گفت :قطعا تمامیت ارضی تنها یک بحث فیزیکی
نبوده و اگر یکپارچگی هویتی وجود نداشته باشد ،بحث تمامیت ارضی
نیز معنایی نداشته و همه به دنبال استقاللطلبی هستند.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود :وضعیت فعلی پیرامون حرم مطهر امام
رض��ا (ع) یکی از مثالهای بارز این مس��ئله اس��ت ،مکانی که مظهر
دیانت و تشیع در کش��ور بوده ،ولی امروزه هیچ هویت مذهبی در آن
دیده نمیشود ،از س��ویی دیگر تهران با آن همه سابقه تاریخی امروز
چه حالی دارد؟ آیا چی��زی از آثار تاریخی و یکپارچگی هویتی در آن
دیده میشود؟
آخوندی کیفیت زندگی ش��هری و ثروت در ش��مال و جنوب تهران
را به هیچ وجه قابل مقایس��ه ندانس��ت و افزود :توج��ه به بافتهای
تاریخی و میانی شهرها راهحل اصلی رفع عدم یکپارچگی موجود در
شهرهاست .جامعهشناسان همواره درخصوص بیتوجهی به مسائل
اجتماعی هشدار داده و معتقدند تداوم این روند به مشکالت امنیتی
نیز ختم خواهد شد .بنابراین باید بگوییم که اگر خواستار جلوگیری
از بحرانهای امنیتی در کشور هستیم باید به بافت میانی ،فرسوده و
حاشیهای موجود در شهرهایمان توجه کنیم.
او بیان کرد :مناطق فرسوده از دید اقتصاد کالن دارای مفهوم بهرهوری
بوده و از بعد اقتصاد خرد نیز اماکنی هس��تند که با ارزانترین قیمت
میتوان زندگی امن و همراه با خدمات را در آنها ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز شاهد  ۱۹میلیون بدمسکن در

کشورهستیم،گفت:توجهبهاینمطلبنشانمیدهدکهسیاستهای
گذشته و بخشینگری ،کیفیت زندگی را ارتقاء نخواهد داد ،بلکه باید از
این پس زندگی و انسانها را به جای پروژه در محالت هدف قرار داده
و برای آنها تالش کنیم.
او حرکت به سمت محله محوری را اصلیترین و صحیحترین اقدام در
بازآفرینی شهری دانست و افزود :توجه به بخش مسکن و توسعه آن
به صورت مکرر در شرایط امروز اعالم میشود؛ من نیز با این امر موافق
هستم ،ولی نکته مهم آن است که در این راستا قصد داریم همچنان
برای توسعه مسکن ،شهر را گسترش دهیم و یا آنکه میخواهیم آن را
در مفهوم بازآفرینی حل کنیم؟
او با تأکید بر اینکه امر بازآفرینی باید همراه با ساکنان در محالت انجام
پذیرد گفت :بدون ش��ک کو چ دادن م��ردم از محالت به معنای رانده
شدن آنها به سمت زاغهنشینی است ،اقدامی که متأسفانه طی سنوات
گذشته به وسیله تخریب و احداث مجدد ،مکررا در بافتهای قدیمی و
فرسوده شهرها انجام گرفته است.
آخوندی با تأکید براینکه متأس��فانه ادارات راه و شهرس��ازی همواره
پروژهمحور بوده و به ساکنان توجهی ندارند افزود :هرچند کار با مردم
بسیار دشوار است ،راهحل اصلی نیز همین بوده و در صورت بیتوجهی
به آن بار دیگر با شکست روبهرو خواهیم شد.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین خاطرنش��ان کرد :قطعا وزارت راه و
شهرسازی بدون همکاری با شهرداریها نیز در این راه موفق نخواهد
بود ،این دو سازمان باید با یکدیگر هماهنگ باشند تا استخوانبندی
محالت ،ایجاد و حفظ شود.
او با تأکید بر اهمیت بازآفرینی و حفظ رودخانههای شهری نیز افزود:
رودخانهها عناصر ش��اخصی بوده که قادر به زنده کردن شهرهای ما
هستند ،پس درخواست ما از مسئولین مربوطه آن است که به این نکته
توجه بیشتری کرده و طراوت شهرها را حفظ کنند.
او تأکید کرد :رئیسجمهور مهمترین مأموریت وزارت راه و شهرسازی
را امر بازآفرینی شهری قرار داده که باید در تمامی استانها به شدت
مورد توجه قرار گیرد.

تعريض

چراغ سبز تهران به «گازپروم» روسیه

فارس :معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران
در گفتوگ��و ب��ا مجله گازپروم گف��ت ایران تمای��ل دارد که
شرکت گازپروم روس��یه در احداث خط لوله گاز ایران -عمان
مشارکت کند.
ی کاردور ،معاون وزی��ر نفت و
بهگ��زارش اس��پوتینک ،عل�� 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با مجله گازپروم
گفت ایران تمایل دارد که ش��رکت گازپروم روسیه در احداث
خط لوله گاز ایران -عمان مشارکت کند.
او افزود« :ش��رکت ملی نفت ایران و گازپروم در حال بررس��ی
امکان اجرای مشترک تعدادی پروژههای کامال جدید از جمله
الان جی ایران« ،فرزاد ای» و «فرزاد ب» و «پارس ش��مالی»
هستند .بهعالوه ،تمایل بس��یاری درمورد چشمانداز احداث
مش��ترک خط لولههای ایران -پاکستان -هند و ایران -عمان
وجود دارد».
شرکت ملی نفت ایران و گازپروم در ماه نوامبر یادداشت تفاهمی
امضا کردند که برای مطالعه در مورد چش��مانداز همکاری در

توس��عه میادین گازی ایران و انتقال و فروش گاز راهی گشود.
در میان آنها ،پروژهای برای تامی��ن گاز ایران به هند از طریق
پاکستان نیز وجود دارد.
شرکت گاز پروم ،شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی
صنعت نفت ایران در ماه دسامبر ،یادداشت تفاهمی در زمینه
همکاری در پروژه گاز طبیعی مایع ایران به امضا رساندند.
در نخس��تین فاز پروژه ال ان ج��ی ایران قرار اس��ت دو خط
تکنولوژیک مایعس��ازی گاز با ظرفی��ت  5.25میلیون تن در
سال احداث شود .در فاز دوم نیز با ایجاد  2خط فرآوری دیگر،
ظرفیت تولید گاز مایع به  21میلیون تن در سال خواهد رسید.
پروژه خط لوله گاز ایران -عمان قرار است که ذخایر گازی ایران
را به مصرفکنندگان عمانی و تأسیسات الانجی در این کشور
برساند و س��پس عمان میتواند این گاز را به کشورهای دیگر
صادرات مجدد کند .بر اس��اس مذاکرات میان ایران و مقامات
عمانی در ماه فوریه ،ایران روزانه  28.3میلیون مترمکعب گاز
از طریق خط لوله به عمان صادر خواهد کرد.

