
معاون بازرگانى داخلى وزارت صمت:
وزارت بهداشت مجوز بدهد روزانه 2 میلیون ماسک

 تولید مى کنیم
به گفته معاون بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ستاد تنظیم بازار 
در مصوبه اى با حذف همه تشریفات واردات اقالم بهداشتى مرتبط با کرونا، آن را صرفا 
محدود به تاییدیه فنى وزارت بهداشت و درمان کرده است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل 
از شاتا، عباس قبادى در جلسه ستاد مقابله با کرونا در حوزه صنعت، معدن و تجارت که 
با حضور اعضاى کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى برگزار شد، افزود: 
وزارت صمت لیستى از 17 شرکت توانمند براى واردات محصوالت و ملزومات بهداشتى 
مورد نیاز این روزها تهیه و به وزارت بهداشت و درمان ارائه کرده است. وى تصریح کرد: با 
این حال و در اطالعیه جداگانه اى از همه شرکتها، واحدهاى تولیدى و تامینى اقالم بهداشتى 
و ضدعفونى کننده در سطح کشور دعوت کردیم که براى واردات مواد اولیه و اقالم کاالیى 
مورد نیاز به معاونت بازرگانى داخلى این وزارتخانه و سازمان غذا دارو مراجعه کنند و هیچ 
گونه محدودیتى در پذیرش آنها وجود ندارد. قبادى تاکید کرد: موارد درخواستى شرکتها 
در سریع ترین زمان ممکن مورد رسیدگى قرار گرفته و شرایط براى واردات کاالى مورد 
نظر فراهم مى شود. معاون بازرگانى داخلى وزارت صمت گفت: تمامى مقتضیات واردات 
تجهیزات و ملزومات پزشکى اعم از تامین ارز و ثبت سفارش با وزارت بهداشت بوده و 
منوط به تهیه فنى آنها است. قبادى افزود: با توجه به محدودیت تولید در ماسک، ستاد تنظیم 
بازار در اقدامى پیشــگیرانه در 20 بهمن ماه، مصوبه ممنوعیت صادرات این کاال را صادر 
و ابالغ کرده اســت و در مجموع براى پیشبرد اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى در این روزها، تمامى درخواست هاى این وزارتخانه را عینا در ستاد تنظیم بازار به 
تصویب رسانده ایم. وى اعالم کرد: خوشبختانه در هیچ نقطه اى از کشور کمبود کاالهاى 
اساسى نداریم و با توجه به تمهیدات اتخاذ شده براى ایام پایانى سال و آمادگى موجود براى 
تامین بازار در این روزها، در بخش کاالهاى شوینده هم در تولید، هم در لجستیک و هم 
در عرضه هیچ مشکلى در بازار وجود ندارد. معاون بازرگانى داخلى وزارت صمت اضافه 
کرد: براى بهره گیرى از ظرفیت هاى بخش اصناف در تولید اقالمى همچون ماسک وارد 
مذاکره شده و علیرغم پیگیرى هاى مکرر و اعالم آمادگى کامل اصناف براى تولید این کاال، 
هنوز تاییدیه بهداشتى الزم از سوى وزارت بهداشت در این خصوص صادر نشده و این 
در حالى است که فعال سازى این ظرفیت بزرگ، حتى مى تواند تا 2 میلیون عدد ماسک در 

روز را تامین کند و ما همچنان منتظر تاییدیه وزارت بهداشت و درمان هستیم.

رئیس اتاق ایران طى نامه اى به رئیس اتاق بازرگانى بین المللى خواستار شد
تجهیزات پزشکى براى مقابله با کرونا از تحریم معاف شود

غالمحسین شافعى رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین المللى در نامه اى 
به پال پولمن رئیس اتاق بازرگانى بین المللى ICC، خواستار مساعدت این نهاد بین المللى 
و جامعه جهانى براى ارسال تجهیزات پزشکى به ایران در شرایط تحریم هاى ظالمانه شد.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، غالمحسین شافعى رئیس اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران روز گذشته 20 اسفندماه به رئیس اتاق بازرگانى 
بین المللى ICC نامه نوشت و از او خواست در زمینه دسترسى ایران به تجهیزات پزشکى 
براى مقابله با کرونا تالش کند. شافعى به عنوان رئیس کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین الملل 
خطاب به پال پولمن نوشت که نهادهاى بین المللى مى توانند در شرایط تحریم ها نقش خود 

را براى کنار زدن تهدیدهاى سیاسى ایفا کنند.
متن کامل نامه غالمحســین شافعى به رئیس اتاق بازرگانى بین المللى به شرح زیر است: 
همانگونه که به خوبى اطالع دارید سازمان بهداشت جهانى براى برخى از کشورها و مناطق 
دنیا، به دلیل انتشار ویروس کرونا که یک اپیدمى جهانى  است، وضعیت فوق العاده اعالم 

کرده است.

نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
بازار ارز (حواله نیما): دالر  132,015   یورو 154,390

بورس تهران: شاخص کل 520,211

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 59,610,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 55/51

سال بیست وهشتم شماره 7261
پنجشنبه 22 اسفند 1398
17 رجب 1441 - 12 مارس 2020
8 صفحه تک شماره 10000 ریال

روحانى در جلسه هیات دولت:

تمام دولت درگیر مبارزه با کرونا هستند
صفحه 2

3 توسعه و بازار

5 تولید

6 نفت

 در صفحه هاي دیگر

یک کارشناس اقتصادى درگفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:

ضرورت آمادگى براى مبارزه با آفت ملخ صحرایى
 و بیمارى هاى گیاهى گندم و کلزا

عضو کمیسیون انرژى مجلس تحلیل کرد

ضعف در برنامه ریزى مالى عامل ورود خانواده ها 
به بازار ارز و سکه

ملخ صحرایى ناقل ویروس کرونا نیست

دالیل سقوط قیمت نفت؛ 
از ناتوانى اوپک تا شیوع ویروس کرونا

یک کارشــناس اقتصادى گفت: ضعف در مدیریت هزینه ها و نداشتن انضباط مالى 
برخى از خانواده ها باعث ورود خانوار به بازار ارز و طال شــده است. وحید میرزائى 
کارشناس اقتصادى در گفتگو با جهان اقتصاد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیارى ...

سرمقاله

آنها که شرافت انسانى 
را قربانى منافع خود مى کنند
   على شفائى -  دبیر گروه توسعه و بازار
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دیدگاه

راهکار مدیریت بحران هاى 
در سایه 

  على  شیخ زاده -  کارشناس مدیریت بحران
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پازوکى، اقتصاددان مى گوید: قرار گرفتن ایران در لیســت ســیاه 
FATF  بر تمام ابعاد اقتصادى کشور تأثیر خود را مى گذارد. تأثیر 
آن البته بر اقتصاد کشــور، تأثیر مســتقیمى نیست، تحریم ایران از 
سوى کشورهاى دیگر و کناره گیرى از ایران در مناسبات اقتصادى، 
بزرگ ترین تأثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران است؛ ما راه دیگرى جز 
پذیرفتن مقــررات FATF  نداریم. باید خودمان را به دنیاى آزاد و 

اقتصادى سایر کشورها ملحق کنیم.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، پس از 3 
سال هشدار کارگروه ویژه اقدام مالى (علیه پول شویى و تأمین مالى 
تروریسم) موسوم به FATF، مبنى بر تصویب کنوانسیون هاى مبارزه 
با پول شویى و تأمین مالى تروریسم و تمدید چندباره ضرب االجل 
بــراى تصویب نهایى این کنوانســیون در ایران، ایــن کارگروه در 
بیست وهفتم بهمن ماه در پاریس تصمیم گرفت نام ایران را در لیست 

سیاه قرار دهد.
فعاالن اقتصادى که از سال گذشته نگران این موضوع بودند، با تشدید 
تحریم هاى آمریکا علیه ایران به کرات تأکید کردند جذب سرمایه و 
تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. بااین حال برداشت مسئوالن 

این است که اقدام اخیر FATF سیاسى کارى است و تجارت و بازار 
ارز تحت تأثیر این اقدام قرار تغییرات چندانى نخواهد داشت.

مهدى پازوکى، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایى در گفت وگو با 
«پایگاه خبرى اتاق ایران» مى گوید: بارها و بارها کارشناسان اقتصادى 
درباره تبعات عدم پیوســتن ایران به FATF صحبت کرده اند اما 
متاسفانه درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح 
مرتبط مخالفت کرده و ایران هم در لیست سیاه FATF قرار گرفت.
پازوکى ادامه مى دهد: قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه تبعاتى دارد 
و واکنش هاى اقتصاد و بازار پول و ســرمایه به رویدادهاى سیاسى 
امرى طبیعى است؛ درباره مسأله اف اى تى اف، کامًال قابل پیش بینى 
است که مى تواند آثارى همراه داشته باشد. تصمیمات کارگروه ویژه 
اقدام مالى اف اى تى اف توصیه هایى دارد که از سوى همه کشورها 
جدى گرفته مى شود. اف اى تى اف، سازمان بین دولتى است که در 
ســال 1989 با ابتکار جى7 با نگرش به سیاست هاى توسعه براى 

مبارزه با پولشویى بنیاد شده  است.
به گفته پازوکى مسبب هاى این وضعیت باید پاسخگوى تصمیم هاى 
خود به افکار عمومى باشند؛ برخى افراد متوجه سیستم بانک جهانى 
و سیستم کار اقتصاد جهانى نیستند. خیلى از افراد هنوز به دوران قبل 
از یازده ســپتامبر فکر مى کند، درحالى که شرایط کار بانک جهانى 

خیلى نسبت به قبل تغییر کرده است.

پازوکى تاکید مى کند: براى کشــورهایى کــه در ثبات اقتصادى و 
سیاســى به ســر مى برند، عدم همکارى با FATF ، نتیجه اى جز 
انزواى کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات 
دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شــرایط عادى قرار 
ندارد؛ بى ثباتى هاى کم ســابقه اقتصادى و بازگشت تحریم ها علیه 
ایران در کنار انزواى مالى ناشى از عدم همکارى با گروه کارى اقدام 
مالى، شوك جدیدى را به کشور وارد مى سازد که بنیه اقتصادى تاب 

تحمل آن را نخواهد داشت.
او ادامه مى دهد: در شرایطى مانند شیوع ویروس کرونا در جهان یا 
هر بحران غیره منتظره، تبعات چنین مسائلى بیشتر خود را نمایان 
مى کند؛ تحریم به شــدت تاب آورى اقتصاد کشــورها را کاهش 
مى دهد. اگر لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تصویب مى شــد، 
بزرگ ترین بهانه نظام بانکى بین المللى براى همکارى نکردن با ایران 

را از بین مى بردیم.
پازوکى تاکید مى کند: شــرایط امروز کسب و کار به نحوى است 
که صادرکنندگان، فعاالن اقتصادى و کل ســاختار اقتصادى کشور 
نیازمند تسهیل گرى هستند. اما متاسفانه مسیر حمایت و تشویق به 
نحوى است که نه تنها بارى از دوش صادرکنندگان برنمى دارد، بلکه 
برعکس موجب محدودیت براى صادرکنندگان خواهد شد. باید 

چاره اى اساسى اندیشید.

پازوکــى تاکید مى کند: باید به این نکتــه توجه کرد که این رخداد 
بدان معناســت که تا پیش از این ایران، تنها از سوى امریکا تحت 
تحریم هاى اقتصادى قرار داشت، اما پس  از این، کشورهاى اروپایى 
و آسیایى هم نوع مناسبات اقتصادى شان را با ایران تغییر مى دهند. 
یعنى یا ایران را از فهرســت تعامالت مالى خود حذف مى کنند یا 
تحریم ها و محدودیت هایى از سوى آنان بر ما اعمال مى شود. اینکه 
برخى از مسئوالن معتقدند، نپیوستن به اف اى تى اف، تأثیرى بر اقتصاد 

کشور ندارد، نکته قابل تأمل و قابل توجهى است.
به گفته پازوکى قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه FATF  بر تمام 
ابعاد اقتصادى کشور تأثیر خود را مى گذارد. تأثیر آن البته بر اقتصاد 
کشور، تأثیر مستقیمى نیست، بلکه به صورت غیرمستقیم و از سوى 
کشــورهاى دیگر مورد توجه قرار مى گیرد، تحریم ایران از سوى 
کشــورهاى دیگــر و کناره گیرى از ایران در مناســبات اقتصادى، 
بزرگ ترین و مؤثرترین تأثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران اســت و در 

شرایط بحرانى بیشتر ابعاد آن نمایان مى شود.
او درباره چگونگى برخورد با این مسئله معتقد است:  ما راه دیگرى 
جز پذیرفتن آن نداریم. باید خودمان را به دنیاى آزاد و سایر کشورها 
ملحق کنیم. براى این موضوع، راه جایگزین وجود ندارد؛ االن همه 
شرکاى اقتصادى ما مثل چین و روسیه عضو FATF هستند و ما 

هم مى توانیم چنین عمل کنیم.

مهدى پازوکى: 

اقتصاد ایران تاب انزواى مالى لیست سیاه را ندارد

تمامى شــرکت هایى که در طول تاریخ با طرح هرمى فعالیت مى 
کردند، محکوم به نابودى بــوده اند و فقط بى اعتمادى عمومى و 

آسیب اقتصادى را براى جامعه، به یادگار گذاشته اند.
به گزارش ایران اکونومیست، ظهور شرکت هاى هرمى در ایران و 
به عضویت درآمدن بیش از سه میلیون نفر در آنها، ضربات جبران 
ناپذیرى را به اقتصــاد و اعتماد عمومى وارد کرد تا این که پس از  
ورود پلیــس، وزارت اطالعات و قوه قضاییه سرشــاخه هاى این 

شرکت ها دستگیر و بال و پر آنها از کشور چیده شد.
شناخته شــدن بازاریابى شبکه اى به عنوان فعالیت قانونى، اعطاى 
مجوز به شــرکت هاى ایرانى، شکل گیرى کمیته نظارت و نظارت 
مستمر بر این شرکت ها، زمینه پاك شدن کامل شرکت هاى هرمى 

از کشور را فراهم کرد.
البته هیچ گاه اثرات تلخ و مخرب شــرکت هاى هرمى و به ویژه 
گلدکوئیســت از اقتصاد، فرهنگ و اعتماد این کشور و جوانان آن 

بیرون نخواهد رفت.
اما نکته امیدوار کننده، درك این معضل توســط مقامات مربوطه و 
برخورد قاطع با عوامل این فســاد بود. برخوردى که شکل گرفت، 

منجر به نجات کشور از بحران دسیسه هرمى شد.
بحرانى که به جرات مى توان گفت امروزه در سرتاسر جهان جرم 

شــناخته مى شــود و دولت ها بدون هیچ گذشتى، به شدت با آن 
برخورد مى کنند. پس از عبور کشور از این بحران و درك صحیح از 
پتانسیل موجود، مقامات و دستگاه هاى ذیربط کشور، مجوز فعالیت 
شرکت هاى بازاریابى شبکه اى را صادر کردند، شرکت هایى که زیر 
نظر قوانین بسیار سفت و سخت، شروع به فعالیت کردند. قوانینى که 
براى فعالیت شرکت هاى بازاریابى شبکه اى در نظر گرفته شد، در 
واقع مرزهاى بین یک تجارت بازاریابى سالم و شرکت هاى هرمى 

را مشخص کرده بودند.
یادآور مى شــود؛ کمیته نظارت بر بازاریابى شــبکه اى متشکل از 
وزارت صمت، پلیس اماکــن، وزارت اطالعات و قوه قضاییه در 

گذشته به خوبى با معضل شرکت هاى هرمى برخورد کردند.
همچنین بخش اقتصادى و مبارزه با پولشویى وزارت اطالعات نیز، 
یکى از متولیان بازاریابى شبکه اى است که همواره اشراف کاملى بر 

این موضوع داشته است.
اما به نظر مى رسد که در شرایط فعلى کشور، تحریم ها و مشکالتى 
که براى مردم به وجود آمده، مدتى اســت که مسئوالن مربوطه با 

شرکت هاى هرمى جدید منفعالنه برخورد مى کنند.
متاسفانه، امروز جامعه بار دیگر درگیر کالهبرداران جدیدى شده که 
به بهانه فروش صنایع دستى و تولیدات ملى، تمام قد در حال ترویج 

طرح هاى هرمى و کالهبردارى از جوانانى هستند که در این اوضاع 
وخیم اقتصادى دیگر توان خرید رویاى جدید را ندارند!

همچنین به نظر مى رســد برخى شرکت ها که در زمینه بازاریابى 
دیجیتال و ارائه خدمات فعالیت مى کنند نیز کامال با طرح درآمدزایى 

هرمى، قانون را زیر پا گذاشته اند.
با توجه به عدم برخورد کمیته نظارت و عوامل انتظامى، به تخلفات 
مالى شــرکت هاى جدید هرمى و انتشــار شایعاتى در خصوص 
رویکرد حمایت گرانه از طرف برخى مراجع دولتى، متاسفانه این 
بار شرکتى که داراى مجوز و تاییدیه هاى الزم از اصناف است نیز با 
طراحى پلن درآمدزایى با ساختار هرمى و باینرى مانند گلدکوئیست 
وارد میدان شده است. این شرکت داراى مجوز، با پوشش فعالیت 
خارج از کشــور، مبادرت به جذب جوانان جویاى کار کرده و در 
حقیقت در شرایط فعلى اقتصادى، اقدام به خروج ارز از کشور مى 
کند و طرح هرمى خود را با نمایش فعالیت در گرجســتان، جلو 

مى برد.
این مجموعه با خرید یک هتل در گرجستان و فروش بلیت آن به 
قیمت گزاف در غالب طرح هرمى، عالوه بر ایجاد مشکالت عدیده، 

به صورت وسیعى اقدام به خارج کردن ارز از کشور مى کند.
ماهیت کار این شرکت به این شکل است که افراد اغوا شده در داخل 

کشور به راحتى با دور زدن تمهیدات نمایشى در وب سایت شرکت 
با تغییر نام خود و یا استفاده از وى پى ان و... جذب بخش خارجى 

شرکت مى شوند تا سود سرشارى از افراد تازه وارد بدست آورند.
متاسفانه با گذشت حدود یک سال از فعالیت این شرکت و شکایات 
متعــدد، اقدامى مطابق با مقررات مصوب وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در قبال این تخلفات صورت نپذیرفته است که در نهایت، 
متضررین این داستان غم انگیز در وهله اول جوانان کشور و سپس 
واحدهاى تولیدى، شــرکت ها و افراد قانونمند فعال در این زمینه 

خواهند بود.
متولیان امر قبل از تبدیل شــدن این پدیده به معضل ملى و ایجاد 
دوباره بحران مالى در اقتصاد کشــور توسط اینگونه شرکت ها و 
موسســات، بایستى برخورد سریع و قاطعى را با این نوع تخلفات 
مالى انجام دهند و مردم را نیز از فعالیت این شرکت ها آگاه کرده تا 

بار دیگر جذب این شبکه هاى غیر قانونى نشوند.
امروز زمان آن رسیده است که ریاست محترم قوه قضایه و دادستان 
کل کشور، شخصا به موضوع ورود کرده و عالوه بر برخورد جدى 
با متخلفین و سرشــاخه ها، عوامل و افرادى که در طى این مدت 
حامى این مجموعه ها بودند را شناســایى و با آنها به جد برخورد 
کنند تا بار دیگر جلوى رشد قارچ گونه این شرکت ها گرفته شود.

انتظار ضدعفونى خودروهاى شخصى را از مردم مى توان داشت اما 
ضدعفونى وسائل نقیله عمومى، آژانس هاى تلفنى و حتى تاکسى هاى 
اینترنتى نیز اهمیت بسیار زیادى دارد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل 
از پایگاه خبرى اتاق اصناف ایران، از آنجایى که مدیریت آژانس هاى 
تلفنى با اصناف است، تشکل هاى صنفى در این باره اقدامات الزم 
را انجــام داده اند. رئیس اتحادیه آژانس هــاى اتومبیل کرایه تهران 
در این باره گفت: با هدف ریشــه کنى ویــروس کرونا در جامعه و 
رفع احتمال شــیوع این ویروس از آژانس ها، خودروهاى آژانس ها 

ضدعفونى شده اند و این روند تا پایان این وضعیت ادامه دارد. سید 
حسن هاشــمى در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانى اتاق 
اصناف ایران بیان کرد: در پى افزایش هشدارهاى مقامات بهداشتى، 
اتحادیه آژانس هاى اتومبیل کرایه تهران به تمامى واحدهاى صنفى 

داراى پروانه کسب ابالغ کرد تا تمام خودروهاى آژانس ها ضدعفونى 
شوند. وى افزود: تمام واحدهاى صنفى آژانس که داراى پروانه کسب 
هستند، پارکینگ دارند. خودروها پس از هر سفر و وقتى به پارکینگ 
آژانس بر مى گردند ضدعفونى مى شــوند و این کار در قســمت 

دستگیره شاگرد یعنى دستگیره اى که مسافر از آن استفاده مى کند با 
حساسیت بیشترى انجام مى شود. ضمن این که داخل خودروها هم 
ضدعفونى مى شوند. هاشمى گفت: از مدیران آژانس ها نیز خواسته 
شده است که لوازم ضدعفونى را تهیه کرده و در اختیار رانندگان قرار 
دهند. در این رابطه از الکل و وایتکس استفاده مى شود. رئیس اتحادیه 
آژانس هاى اتومبیل کرایه تهران همچنین گفت: عالوه بر خودروها، 
دفاتر آژانس ها نیز هر روز باید ضدعفونى شــود. پیشخوان، تلفن، 

کارتخوان، دفتر رسیدها  و … باید ضدعفونى شوند. 

بازاریابى شبکه اى یا دسیسه هرمى، متولى کیست!؟

رئیس اتحادیه آژانس هاى اتومبیل کرایه تهران:

 آژانس هاى تلفنى در تهران ضدعفونى شد

     گروه بازار  
trades@jahaneghtesad.com
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مهدى پازوکى: 

اقتصاد ایران تاب انزواى مالى 
لیست سیاه را ندارد

پازوکى، اقتصاددان مى گوید: قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه FATF  بر تمام ابعاد 
اقتصادى کشور تأثیر خود را مى گذارد. تأثیر آن البته بر اقتصاد کشور، تأثیر مستقیمى 
نیست، تحریم ایران از سوى کشورهاى دیگر و کناره گیرى از ایران در مناسبات اقتصادى، 
بزرگ ترین تأثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران اســت؛ ما راه دیگرى جز پذیرفتن مقررات 

FATF  نداریم. باید خودمان را به دنیاى آزاد و اقتصادى سایر کشورها ملحق کنیم.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، پس از 3 سال هشدار کارگروه 
ویژه اقدام مالى (علیه پول شــویى و تأمین مالى تروریسم) موسوم به FATF، مبنى بر 
تصویب کنوانســیون هاى مبارزه با پول شویى و تأمین مالى تروریسم و تمدید چندباره 
ضرب االجل براى تصویب نهایى این کنوانسیون در ایران، این کارگروه در بیست وهفتم 

بهمن ماه در پاریس تصمیم گرفت نام ایران را در لیست سیاه قرار دهد.
فعاالن اقتصادى که از سال گذشته نگران این موضوع بودند، با تشدید تحریم هاى آمریکا 
علیه ایران به کرات تأکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. 

مدیرعامل شرکت بازآفرینى شهرى ایران مطرح کرد: 

ساخت 145 هزار مسکن
 در بافت هاى ناکارآمد شهرى

در همین صفحه


