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برگزاری جشنواره طالیی 
بانک تجارت در »پروما«

قرعه کش��ی جش��نواره طالیی پایانه های 
فروش��گاهی با هم��کاری بانک تجارت و 
ش��رکت ایران کیش مجتمع تجاری پروما 
مشهد مقدس برگزار شد.به گزارش روابط 
عموم��ی بانک تجارت، طی مراس��می که 
عص��ر روز دوش��نبه ٩٦/٢/۱۸ در مجتمع 
تجاری پروما در مشهد مقدس برگزار شد، 
به پذیرندگان دارای حساب در بانک تجارت 
براس��اس میزان امتیاز کس��ب شده در بازه 
زمانی اول تا پانزدهم اردیبهش��ت ماه، به 
قید قرعه تعداد ۱٢ کارت هدیه پنج میلیون 
ریالی اهدا شد.از دیگر بخشهای این مراسم 
که با اس��تقبال گس��ترده مشتریان مجتمع 
تج��اری پروما برگزار ش��د، اهدا ۴٠ کارت 
هدیه یک میلیون ریالی به مش��تریانی بود 
که در بازه زمانی فوق از طریق دستگاههای 
POS ایران کیش در مجتمع تجاری پروما 
خرید خود به  انجام رسانده اند.گفتنی است 
جش��نواره طالی��ی بانک تج��ارت تا پایان 
شهریور ماه سال ٩٦ ادامه داشته در مجتمع 
های تجاری پاس��اژ رضا، قائم تجریش و 
می��الد نور در تهران و مراکز خرید س��یتی 
س��نتر در اصفهان، س��تاره باران در تبریز، 
آفتاب شیراز و پروما مشهد نیز  برگزار خواهد 
ش��د.دارندگان تجارت کارت و پذیرندگان 
دستگاههای POS شرکت ایران کیش که 
مش��تری بانک تجارت هستند، می توانند 
برای کس��ب اطالعات بیشتر در خصوص 
این جش��نواره به س��ایت اینترنتی شرکت 
www.irankish. ایران کیش به نش��انی

com مراجعه نمایند.

 جامع ترین ربات 
پیام رسان شبکه بانکی 

در بانک ایران زمین
بانک ایران زمین در راس��تای ایجاد تحول 
دیجیتال��ی و به��ره گیری از فضای مجازی 
برای اطالع رسانی مطلوب و سریع، دومین 
ربات پیام رسان خود و جامع ترین ربات پیام 

رسان شبکه بانکی را راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین: 
این ربات پیام رس��ان با ٥٢ خدمت از امروز 
کار خ��ود را آغاز کرد. مش��تریان این بانک 
http://t. می توانن��د ب��ا مراجعه ب��ه آدرس

me/izbankbot به خدمات مختلفی مانند 
اطالعات شعبه من، شناسه شبا من، باشگاه 
مش��تریان، تقویم دیجیتال، سامانه پیوند، 
خدمات بانکداری دیجیتال، تبدیل ش��ماره 
کارت به شناسه شبا، دانلود اپلیکیشن همیار 
بانک، آخرین اخبار بانک ایران زمین، شبکه 
ه��ای اجتماعی بان��ک ایران زمین، گالری 
تصاویر، اس��تعالم ضمانت نامه های بانک 
ایران زمین، کمپین محیط زیستی »همین 
ی��ک زمین«، ماهنام��ه ارتباط ایران زمین، 
دعوت به همکاری، درباره بانک، ثبت نظر، 

راهنما ... دسترسی داشته باشند.

مراسم گرامیداشت
 نیمه شعبان در موسسه 

اعتباري ثامن 
مراس��م گرامیداش��ت نیمه شعبان؛ میالد 
مس��عود ام��ام زمان )عج( ب��ه همت روابط 
عموم��ي موسس��ه اعتباري ثام��ن برگزار 
ش��د. به گزارش روابط عمومي موسس��ه 
اعتباري ثامن؛ در این مراس��م که با حضور 
مدیران و کارکنان موسسه در سالن جلسات 
ساختمان گاندي برگزار شد، حجت االسالم 
س��یدمرتضي میرصان��ع در خصوص دوره 
هاي زندگاني حضرت قائم )عج( و فلسفه 
انتظار سخناني ایراد نمود. سخنران مذهبي 
این مراسم ضمن تشریح شرایط پیچیده دنیا 
تاکید داشت: حتي غایب بودن آن حضرت 
نی��ز لطف و حکمت خداوند متعال اس��ت، 
زیرا آن حضرت ذخیره خداوند براي نجات 
بش��ریت از گمراهي است. حجت االسالم 
س��یدمرتضي میرصانع گفت: امروز افتخار 
شیعه و این همه برکات دلدادگي به اسالم 
و ائمه اطهار )ع( به واس��طه وجود مبارك 
امام زمان )عج( اس��ت و میالد آن حضرت 
بزرگترین عید بشریت است. همچنین شعر 
خواني در وصف اهل بیت و مدیحه سرایي 

هم در این مراسم انجام شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امروز بانک شهر 
به منبع حمایتی ش��هرداری ها در توس��عه ش��هرها بدل ش��ده و 
اقدامات حمایتی آن می تواند به الگویی برای سایر بنگاه های 

اقتصادی تبدیل شود.
عبد الرضا مصری با تقدیر از عملکرد بانک شهر در پروژه های 
بزرگ فرهنگی همچون برگزاری نمایش��گاه بین المللی کتاب 

تهران گفت: متاس��فانه فعالیت های فرهنگی ش��هرها در سایه 
مش��کالت اقتصادی قرار می گیرند و از قدرت الزمه برخوردار 
نیستند، اما از زمان ورود بانک شهر به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
ب��ه عرصه فرهنگ ش��اهد ایجاد تح��والت زیربنایی در اجرای 

پروژه های فرهنگی هستیم.
 وی  با تاکید بر اینکه بانک ش��هر فرصت آش��تی مردم با عرصه 

فرهن��گ را فراه��م کرده و رش��د آمارهای بازدید از نمایش��گاه 
اخیر کتاب ، خود موکد تاثیر عمیق این بانک در پیشبرد اهداف 
فرهنگی شهرهاست، تصریح کرد: جامعه امروز نیازمند اجرای 
پروژه های زیربنایی در عرصه های مختلف از جمله فرهنگی 
و شهری است، چرا که زندگی شهری با موضوع مهم فرهنگ 

گره خورده است. 

عملکرد قابل تقدیر بانک شهر در پروژه های فرهنگی

ب��ه ب��اور مدیر عامل تامین س��رمایه لوتوس 
پارس��یان عدم برخورد مناسب مقام ناظر بازار 
پول با بانکهایی که دچار بحران شدیدی بوده 
که استمرار فعالیت آنها منجر به سرایت بحران 
به س��ایر بانکها ش��ده و همه بانکها برای حفظ 
منابع خود درگیر یک مسابقه ارائه سود باالتر 
به سپرده گذاران شده اند که در نهایت بازی 
دو س��ر باخت برای بانکها و س��پرده گذاران 

خواهد بود.
علی تیموری شندی کارشناس بازار سرمایه، 
گفت: هم اکنون حجم صندوق های سرمایه 
گذاری با درآمد ثابت ثبت شده در بازار سرمایه 
تقریبا ۱٠درصد کل سپرده های بانکی است 
و سیاست تعیین نرخ سود در این صندوقها با 
توجه به ماهیت ترکیب س��هامداری مدیران 
ای��ن صندوقها تحت تاثیر تصمیم گیران بازار 

پول می باشد.
وی اف��زود: از ابت��دای ش��کل گیری صندوق 
های با درامد ثابت، نرخ سود پرداختی توسط 
ای��ن صن��دوق ها پیرو نرخ س��ود پرداختی در 
ب��ازار پ��ول و سیس��تم بانکی بوده اس��ت . در 
مجم��وع می توان  گفت این اقلیت ۱٠درصد 
در مقابل اکثریت ٩٠ درصد پیرو است، یعنی 
صندوق های با درآمد ثابت خودشان نرخ گذار 
نیستند و در تعیین نرخ سود صندوق ها همواره 
تحت تاثیر بازار پول می باش��ند و القای این 
ذهنیت که صندوقهای با درآمد ثابت موجب 
بی انضباطی در بازارهای پولی ش��ده اند یک 
نوع ادرس غلط دادن از س��وی متولیان بازار 

پول می باشد.
به گفته تیموری ش��ندی بررس��ی میدانی از 
میزان س��ود پرداختی توس��ط شعب بانک در 
قالب سپرده های بانکی و مقایسه آن با سود 
پرداختی توسط صندوق های سرمایه گذاری 
نش��ان می دهد که تخلف از نرخ س��ود های 
مص��وب و نرخ ه��ای منطقی فعالیت مالی از 
س��وی بانک های دچار بحران می باش��د نه از 

سوی صندوق های سرمایه گذاری.
وی افزود: گاهی مش��اهده می ش��ود صندوق 
های سرمایه گذاری با توجه به ساختار نظارتی 
خود که سود متعارف پرداخت می نماید برخی 
بانکه��ا ب��رای ایجاد جذابیت عالوه بر س��ود 
پرداختی توسط صندوق مقداری سود مازاد به 
دارندگان واحدهای صندوقی که در شعب آن 

بانک عرضه می شود پرداخت می نمایند.
در مورد ریش��ه های افزایش سود بانکی علی 
رغ��م کاهش قابل توجه نرخ تورم در کش��ور 
هم می توان عوامل متعددی رو بر شمرد که 
بخشی مربوط به سیاستهای کالن اقتصادی 
بخش��ی مرب��وط به ن��وع عملکرد مقام ناظر و 
بخش��ی هم مربوط به ش��رایط سیستم بانکی 
است که میراث دار مشکالت تجمیع شده از 

سنوات قبل می باشد.
این مقام مسئول یادآور شد: با روی کار امدن 
دولت جدید و با در پیش گرفتن سیاست کنترل 
تورم و انظباط مالی بخش عمده ای از کسب 
و کارهای��ی ک��ه بر مبن��ای ایجاد اهرم و بهره 

گیری از فاصله بین نرخ اسمی بهره بانکی و 
نرخ تورم در حال ارتزاق بودند دچار مش��کل 
ش��دند و این امر زمینه الزم برای ناتوانی در 
بازپرداخت وام های دریافتی و رسوب دارایی 
های مسموم در شبکه بانکی را به وجود اورد 
به هم خوردن این منطق کس��ب س��ود باعث 
شد حتی بازده سرمایه گذاری های خود بانکها 
نیز کفاف س��ود پرداختی به س��پرده گذاران را 
ندهد لذا این امر گردش جریان پول در اقتصاد 
و شبکه بانکی را به شدت به هم زده و باعث 
شده بانکها برای پرداخت سود سپرده ها اقدام 
به جذب سپرده جدید بیشتری نمایند و رقابت 
برای کسب سپرده جدید با توجه به حجم معین 
پول در بازار روند صعودی نرخ سود در بازار را 

در پی داشته است.
ب��ه ب��اور مدیر عامل تامین س��رمایه لوتوس 
پارس��یان عدم برخورد مناسب مقام ناظر بازار 
پول با بانکهایی که دچار بحران شدیدی بوده 
که استمرار فعالیت آنها منجر به سرایت بحران 
به سایر بانکها شده  و همه بانکها برای حفظ 
منابع خود درگیر یک مسابقه ارائه سود باالتر 
به سپرده گذاران شده اند که در نهایت بازی 
دو س��ر باخت برای بانکها و س��پرده گذاران 

خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر بانکها 
و موسساتی که بقای خود را با ارائه نرخ سود 
ب��اال به س��پرده گذاران پی گی��ری می کنند 
متوقف و ریسک سایر بانکها و نهادهای مالی 
کاهش یابد، گفت: در کنار این عوامل انحراف 
بانکها از عملیات بانکداری و اشتغال به فعالیت 
های سرمایه گذاری بلند مدت که گاها بیش 
از پنجاه درصد منابع بانک در راستای اهداف 
سرمایه گذاری موسسین و سهامداران بانک 
ص��رف ش��ده و در کوتاه م��دت و میان مدت 
تشدید نیاز نقدینگی آنها را در پی دارد منجر به 
افزایش رقابت در ارائه پشینهاد سود باالتر در 
بین نظام بانکی گردیده است. این روند چنان 

اثر گذار است که اگر چند سال بعد گفته شود 
ساخت یک مرکز خرید منجر به بحران مالی 

در ایران شد چندان جای تعجب ندارد.
 البته در کنار این عوامل عوامل دیگری نیز در 
افزایش سود بانکی موثر است و ربط دادن آن 
به تاسیس و شکل گیری صندوق های بادرآمد 
ثابت به دور از انصاف می باشد و واقعیت امر 
این اس��ت که این صندوق ها به نوعی مورد 
س��وء اس��تفاده قرار گرفته اند و در اغلب موارد 
ابزاری برای دور زدن نرخ سودهای دستوری 
بانک مرکزی بوده اند. وی ادامه داد : باید به 
این نکته توجه شود که بازارهای مالی ظروف 
مرتبطه هستند و بحران در یک بازار منجر به 
سرایت آن به سایر بازارهای مالی خواهد شد. 
بازار س��رمایه و بازار بدهی بازار جوانی اس��ت 
و نهادهای فعال در آن نیز جوان هس��تند در 
مقایسه با شبکه بانکی امکان انتقال تعهدات 
و زیانها به س��نوات آتی را ندارند و در ش��رایط 
کنونی انباش��ت دارایی های مس��موم همانند 
شبکه بانکی در آنها وجود ندارد. لذا در مواردی 
هم اگر شاهد ارائه سود باال در برخی صندوقها 
هس��تیم ناشی از مشکالت نهادهای فعال در 
بازار پول می باش��د نه بازار س��رمایه. تیموری 
در برابر این پرس��ش که اساس��ا چرا صندوق 
های با در آمد ثابت ش��کل گرفت؟ پاس��خ داد: 
ش��کل گیری صندوق های با درامد ثابت به 
حدود   ۸ سال پیش و به دنبال تصویب قانون 
جدید بازار س��رمایه بر میگردد در واقع توسعه 
و تعمیق بازار بدهی و گس��ترش نظام تامین 
مالی بازار محور بدون وجود ابزارهای سرمایه 
گذاری واسط مثل صندوق های با درامد ثابت 

امکان پذیر نیست.
هرچند در ابتدای امر و بواس��طه عدم ش��کل 
گی��ری ابزاره��ا و نهاده��ای تس��هیل کننده 
تامین مالی مثل انواع صکوك و ش��رکتهای 
تامین س��رمایه این صندوقها در راستای حل 
مش��کالت بانکها در جذب منابع بیش��تر مورد 

اس��تفاده قرار گرفت ولی در حال حاضر یکی 
از ارکان توس��عه بازار در چند س��ال اخیر بدون 

شک توسعه این صندوق ها می باشد.
وی یاد آور شد: در مجموع در گذر از سیستم 
تامی��ن مال��ی بانک محور به تامین مالی بازار 
محور و تشکیل اکو سیستم کارا و موثر نیازمند 
حض��ور و تقوی��ت این ن��وع صندوقها و تنوع 
بخش��ی به انهاس��ت و در سیستم تامین مالی 
بازار محور این صندوقها نقش تجهیز کننده و 
تجمیع کننده منابع برای جذب اوراق منتشره 
و کاهش دهنده ریس��ک نکول برای سرمایه 
گذار و تنظیم جریانهای سود بر مبنای سالیق 

و نیازهای سرمایه گذارن می باشد.
وی در ب��اره اینک��ه چرا صندوق های با درآمد 
ثابت پول را از بازار س��هام جذب می کنند اما 
در بازار یک ریال این پول را نمی بینیم؟ پاسخ 
داد :  صن��دوق ه��ای متنوعی در بازار داریم و 
بر اساس امید نامه و اساسنامه حیطه فعالیت 
و ترکیب پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری 
مختلف مش��خص ش��ده اس��ت. این در مورد 
صندوقهای با درامد ثابت نیز صادق اس��ت و 
مدیران صندوق بر مبنای نسبتهای مشخص 
ش��ده در امی��د نامه اقدام ب��ه تخصیص منابع 

صندوق می نمایند.
مدیران صندوقهای س��رمایه گذاری در واقع 
در چارچوب نسبت های تعریف شده مسئول 
حفظ منافع س��رمایه گذاران می باش��ند. حاال 
اگر منظور از این سوال این است که چرا حاال 
که بازار در وضعیت رکودی قرار داره بخشی از 
منابع صندوقهای با درامد ثابت صرف حمایت 
از بازار نمی شود باید عرض کنم که قرار هم 
نیست این اتفاق بیافتد و در صورت وقوع این 
امر استقالل مدیر مبنی بر حفظ منافع سرمایه 

گذاران دچار خدشه خواهد شد.
در همه جای دنیا ابزارهای حاکمیتی مختلفی 
برای حمایت از بازار س��هام در دوران بحران 
وجود دارد و در کشور ما هم صندوق حمایت 

از بازار بدین منظور تاسیس شده است.
هرچند با توجه به اختیاراتی که مدیر صندوق 
در چارچوب امید نامه داره می تونه بخشی از 
منابع صندوق را به خرید سهام اختصاص بدهد 
ولی این در شرایطی است که پرتفوی بورسی 
تش��کیل شده باید توان سوداوری مناسبی رو 
داش��ته باش��د بخصوص اینکه عمده سرمایه 
گ��ذاران در صندوقه��ای با درام��د ثابت افراد 

بسیار ریسک گریزی می باشند.
در مقاب��ل ما صندوقهای��ی داریم که با هدف 
س��رمایه گذاری در بازار س��هام و حتی حوزه 
های بس��یار پریس��ک مثل حوزه های دانش 
بنیان تش��کیل ش��ده اند. و بر اساس امید نامه 
و اساس��نامه موظف به سرمایه گذاری در این 
حوزه ها می باشند. بنظرم خالصه کردن بازار 
س��رمایه کش��ور در بازار سهام و بسیج کردن 
کل ظرفی��ت های بازار س��رمایه برای ایجاد 
رونق در این بازار که به خاطر عوامل بنیادی 
و سوداوری از یک سو و باال بودن سود بدون 
ریس��ک در بازار پول از س��وی دیگر رکود در 
آن را موجب شده نه تنها مشکل بازار سهام را 
حل نخواهد کرد حتی می تواند با ریسکی که 
به ابزارهای کم ریسک منتقل می کند کلیت 
بازار سرمایه و ابزارها و نهادهای مرتبطه را با 

مشکل مواجه نماید.
تیموری با پیش بینی چشم انداز بازار سرمایه 
وصندوق های س��رمایه گ��ذاری گفت: بازار 
سرمایه ما خیلی جوان است، قانون جدید بازار 
سرمایه حدودا ۱٢ ساله است، الحاقیه آن نیز 
سه سال بعد تصویب شد و به دنبال آن مسیر 
برای تاس��یس ش��رکت های تامین سرمایه و 
انواع صندوق های سرمایه گذاری هموار شد؛ 
تا کنون به دلیل ماهیت حاکمیت سهامداری 
همه نهادهای مالی بیشتر ابزارها از کانال های 

بازار پول تجهیز منابع شده است.
به گفته وی اگر بخواهیم آینده خوب و مستقلی 
را برای بازار سرمایه کشور متصور شویم باید 
کان��ال های ج��ذب منابع و تجهیز منابع بازار 
س��رمایه را مس��تقل از سیس��تم بانکی و بازار 
پول کنیم. تا زمانیکه بازار سرمایه کانال های 
عرض��ه مس��تقل خودش را ن��دارد و به عنوان 
واحده��ای مالی مس��تقل فعالی��ت نمی کند 
نمی توانیم توقع داش��ته باش��یم که در بحث 
سیاس��ت گزاری و تصمیم گی��ری بتوانند به 
ص��ورت مس��تقل عمل کنند؛ ل��ذا الزمه اش 
این اس��ت که ما بتوانیم در اس��رع وقت این 
حوزه ها را توس��عه دهیم مس��یری که دنیا در 
حال طی کردن می باشد و توسعه روز افزون 
تکنولوژی مالی در کش��ورهای پیشرفته لزوم 
ورود تکنولوژی به سرویس��ها و خدمات مالی 

بازار سرمایه بیش از پیش نمایان می کند.
به نوش��ته فارس، قدرت رقابت بازار س��رمایه 
در ای��ران از همی��ن راه میگذرد و توجه به این 
حوزه حتی می تواند بصورت نمایی سهم بازار 
س��رمایه از بخش مالی کش��ور رو ارتقا داده و 
دوران گذار از سیستم تامین مالی بانک محور 

به بازار محور رو کمتر نماید.

یک کارشناس بازار سرمایه هشدار داد؛

بازی دو سر باخت بانک ها و سپرده گذاران

یک کارشناس امور حقوقی به تحلیل قوانین برای جذب 
س��رمایه گذاری خارجی و ورود به عرصه تجارت جهانی 
پرداخته و گفت: در کشورهایی همچون ایران تامین مالی 

بانکی جز رشد تورم نتیجه ای به همراه نداشته است. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، 
مصطفی خلیلی، کارش��ناس امور حقوقی معتقد اس��ت: در 
کشورهایی همچون ایران که تامین منابع مالی بر مبنای 
سیس��تم بانکی اس��توار ش��ده، عمال نتیجه ای جز رش��د 

افسارگسیخته تورم به همراه نداشته است.
وی اضافه کرد: برای تغییر رویکرد به سمت تجارت جهانی، 
وجود قوانین و مقررات حمایتی انکار ناپذیر است و اهمیت و 
نقش بسزایی دارد. یکی از قوانین، قانون تشویق و حمایت 

سرمایه گذاری مصوب سال ۸۱ است که به واسطه داشتن 
نقاط مثبت، اگر به درستی اجرایی شود، می تواند تا حدودی 
در ورود س��رمایه گذاران خارجی به کش��ور راهگشا باشد. 
خلیل��ی تاکی��د کرد: یکی از نقاط قوت این قانون، حقوق و 
تس��هیالت س��رمایه گذاران خارجی اس��ت که از آن جمله 
می توان به مواردی از قبیل: انتقال آزادانه اصل س��رمایه 
و منافع ناش��ی از س��رمایه گذاری در کش��ور به صورت ارز 
یا کاال )مواد ۱۸ – ۱۳ قانون(، برخورداری س��رمایه گذار 
خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیالت یکسان با سرمایه 
گذار داخلی، امکان سرمایه گذاری خارجی به صورت صد 
در ص��د در طرح های س��رمایه گ��ذاری )ماده ۴ آئین نامه 
مربوطه(، امکان ارجاع اختالفات سرمایه گذاری به مراجع 

بین المللی )ماده ۱٩( و سایر مواد اشاره کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که ورود به مباحث س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی، یکی از مشخصه های اصلی جهانی شدن 
و حضور در تجارت بین المللی اس��ت؛ از این رو از اهمیت 
و جایگاه باالیی نیز برخوردار اس��ت و جهت تامین منافع 
کش��ورهای در ح��ال توس��عه از جلمه ای��ران نقش مهمی 
ایفا می کند. این کارش��ناس حقوقی افزود: سرمایه گذاری 
خارج��ی و ورود ب��ه ب��ازار جهانی به مثابه ابزاری برای نیل 
به اهداف اقتصادی و سیاسی است اما با نگاهی به سابقه 
تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ایران، می توان به این 
مهم دست یافت که سهم ایران در جذب سرمایه گذاری 

خارجی بسیار ناچیز بوده است.

به گفته وی از نگاهی دیگر، بسیاری از کشورهای جهان، 
اساس تامین مالی و توسعه اقتصادی را بر پایه جذب سرمایه 
گذاری خارجی گذاش��ته و به رش��د و تکامل دست یافته اند 
اما در کش��ورهایی همچون ایران که تامین منابع مالی بر 
مبنای سیستم بانکی استوار شده، عمال نتیجه ای جز رشد 

افسارگسیخته تورم به همراه نداشته است،
وی خاطرنش��ان کرد:  بنابراین پیش��نهاد می شود دولت با 
ایج��اد ثب��ات در حوزه قانونگ��ذاری حمایتی و نیز مقررات 
زدایی در مبحث س��رمایه گذاری خارجی با در نظر داش��تن 
موان��ع حقوقی، اقتصادی و سیاس��ی، راهکارهای قانونی 
الزم را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و ارتقای رتبه 

ایران در تجارت جهانی اتخاذ کند.

تامین مالی بانکی در ایران تورم زاست

اخبار


