
وزير پيشنهادي ارشاد با تاکيد بر اينکه از لحاظ شخصيت 
ف��ردي، با حيطه هاي مختل��ف فرهنگي و هنري انس 
وجودي داش��ته ام گفت: گرچه ش��ايد با حوزه ي کتاب 
مانوس تر و مرتبط تر بوده ام اما با سينما و تئاتر و هنرهاي 
ديگ��ر هم بيگانه نيس��تيم؛ حداقل از منظر عالقه هاي 

شخصي.
س��يدعباس صالحي در گفتگو با ايس��نا با تاکيد بر اينکه 
وزارت فرهنگ و ارشاد موضوع هاي متنوعي را به همراه 
دارد و مس��ئوليت ها و دامنه ه��اي آن از اوق��اف و حج و 
زيارت، و فعاليت هاي قرآني اس��ت تا موس��يقي، تئاتر، 
س��ينما و کتاب و موضوعات ديگر گفت: اين دامنه ي 
وس��يع از لحاظ موضوعات طبعا اين انتظار را در اهالي 
هرک��دام به وجود مي آورد که کس��ي که س��کان داري 
اي��ن وزارت را ب��ر عه��ده مي گي��رد، در همه ي حوزه ها 
تخصص داشته باشد. اين اما انتظاري است که حاصل 
نمي ش��ود و در هيچ دوره اي هم اين گونه نبوده اس��ت. 
آنچه که ش��ايد اهميت داش��ته باشد، اين است که وزير 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي از لحاظ شخصيت وجودي با 
اين دامنه ي گس��ترده، قرابت داش��ته باشد. يعني در اين 
حوزه ها، آگاهي هاي الزم و پايه اي داشته باشد. از لحاظ 
کارکردي هم آگاهي ها به لوازم مديريتي کمک مي کند. 
وي در مورد وعده ي آقاي روحاني در س��ال ۹۲ مبني 
بر بازگش��ايي انجمن صنفي روزنامه نگاران که هنوز بر 
زمين مانده اس��ت گفت: اصل اين مطلب که تش��کل ها 
و انجمن هاي جامعه ي فرهنگي - هنري يک نقطه ي 
اتکا و عمل فرهنگي ما هستند، هم در برنامه ي دولت 
و هم مديريت فرهنگي به صورت جدي مالحظه شده 
اس��ت. حتم��ا م��ا در حوزه ي فرهن��گ و هنر با اين نگاه 
جلو مي رويم که از تاسيس تشکل هاي صنفي حمايت 
کني��م و در آن جاي��ي ک��ه وجود دارن��د، به قدرت آن ها 
فک��ر کني��م. قطعا حوزه ي رس��انه و روزنامه نگاران هم 
در اي��ن مجموع��ه قرار دارند. بحث هايي که در حوزه ي 
انجمن صنفي است، مقوله اي است که بايد ديد چرا در 
گذش��ته جلو نرفته اس��ت و آسيب شناسي شود. اما حتما 
به اينکه تشکل صنفي تاسيس شود يا به اقتدار برسد، 

توجه خواهد شد.
وي در خصوص تغييرات اتوبوسي گفت: نه ثبات مديران 
اصل اس��ت و نه تغيير مديران. چيزي که مهم اس��ت، 
برنامه و اقداماتي اس��ت که ذيل آنها انجام و پيگيري 
مي ش��ود. يعني بايد از برنامه ها و اقدامات عقب نش��يني 

نکنيم. ثبات يا تغيير را نمي ش��ود اصل دانس��ت. ش��عار 
تغيي��ر مي توان��د التهاب زا باش��د و فضا را براي کارهاي 
اصالح��ي ببن��دد. از آن طرف هم اص��ل ثبات نبايد به 
اين معنا باش��د که تکامل و پيش��رفت در برنامه ها ديده 
نش��ود. همانطور که اش��اره کرديد، تغييرات مي تواند با 
حف��ظ مدي��ران صورت بگيرد، اما تغيير رويکرد داش��ته 
باشيم؛ که در برخي از حوزه ها مي تواند با حفظ مديران 
هم نباش��د. درواقع تغييراتي که التهاب آفرين نباش��د؛ 
به گون��ه اي که الته��اب تغييرات عمال رويکردها را زير 
س��وال ببرد و مس��ئله ي تغيير خودش اصالت پيدا کند و 

مانع ايجاد شود.
 صالح��ي در خص��وص مفه��وم آتش ب��ه اختيار گفت: 
وقتي اين بحث مطرح ش��د، احس��اس کردم نس��بت به 
مفاهيمي ک��ه ايش��ان مطرح مي کنن��د، ظلمي در حال 
اتفاق افتادن اس��ت و س��وء اس��تفاده اي از اين ادبيات 
صورت مي گيرد. با آش��نايي چنددهه اي که با ادبيات و 
مفاهيم مرتبط داش��تم، يقين  داش��تم که معناي آتش به 
اختيار به معناي از هم گس��يختگي رفتاري و هنجاري 
نيس��ت. با نگاه ش��خصيتي که مسئوليت نظم اجتماعي 
را برعهده دارد، نمي شود چنين تفسيري داشت. هرچند 
ممکن است کساني از اطراف بخواهند آن را تبليغ کنند؛ 
چ��ه آنان که مي خواهند تبليغات غيرقانوني خودش��ان 
را موجه نش��ان بدهند و چه کس��اني که مي خواهند با 
نگاه اپوزيسيوني با نظام و انقالب مواجه شوند. به اين 
جهت به نظرم آمد که برداش��ت خودم را از اين عبارت 
بيان کنم؛ برداش��تي که ابتدا هم حرف  و حديث هايي 
داش��ت اما خوش��حالم که بعد از مدتي مورد تاييد قرار 
گرفت. آن تفسير مبناست. اينکه حرکت هاي فرهنگي، 
حرکت هاي بخش نامه اي و دستوري از باال و به پايين 
نيست. حرکت هاي جزيي فرهنگي در ميدان عمل براي 
هر فرد مي تواند کل باش��د و به آن عمل کند. اينکه ما 

نمي تواني��م در مباحث فرهنگي منتظر سلس��له مراتب 
هرمي باشيم. اين تفسير البته ما را هم مقيد مي کند که 
خالف قانون عمل نکنيم. نگاه من مطابق با اين تفسير 
اس��ت؛ يعني به حرکت هاي خودجوش فرهنگي مجال 
و ميدان دادن، با حداقل مزاحمت و در چهارچوب هاي 

قانوني.
وي در مورد شعارهاي دولت از چهار سال گذشته مبني بر 
بي اعتقادي به مميزي قبل از انتشار گفت:  بحث مميزي 
پيش از انتشار معطوف به چشم انداز دورنماتري است. 
ما در اين حوزه قوانيني داريم که ملزم به رعايت قوانين 
و عمل به آنها در فضاي اجتماعي هستيم. يکي از اين 
قوانين، قانون ضوابط نشر شوراي عالي انقالب فرهنگي 
است که مجوز قبل از انتشار را تکليف مي کند. آن چيزي 
که مي تواند محل توجه باش��د، اين اس��ت که اين قانون 
اصالح ش��ود. وقتي قانوني وجود دارد، عمال دس��تگاه 
مجريه عامل اجراي آن اس��ت که خودش واضع قانون 
نيست. در معاونت فرهنگي مسيري که در بحث مجوز 
انتشار طي شد، در قدم اول اين بود که از ظرفيت موجود 
قانون مي توانيم در جهت اصالح وضعيت استفاده کنيم، 
تا با بدسليقگي از قانون استفاده نشود. در اين دوره، ابتدا 
قانون ساختار خودش را پيدا کرد. کاربرگ ها ايجاد شدند 
تا اينکه يک کارمند با يک تلفن نخواهد اثري را ممنوع 
کند يا احيانا جلو انتش��ار آن را بگيرد. اين س��اختارمندي 
اتفاق افتاد. بنابراين گام اول، اس��تحصال ظرفيت ها از 
قانون بود تا با اصل قانون به تعارض نيفتيم. اين مسير 
مطمئن تري بود، تا اينکه با قانون درگير شويم. طبيعي 
است که با اين نگاه، ظرفيت اصالح تمام و کمال نباشد، 
اما تالش کرديم حداکثر استفاده را از اين ظرفيت ببريم. 
در کن��ار اي��ن، برخي از اتفاقات ديگر هم مد نظر بود که 
متاس��فانه اين اتفاقات هنوز نيفتاده اس��ت. در اين حوزه 
علي رغم اينکه کارگروه هايي ش��کل گرفت و با برخي 
از ناشران براي ايجاد هيات هاي علمي مميزي صحبت 
شد و دستورالعمل هاي اجرايي آن به تصويب رسيد اما 

اين دستور العمل ها به مرحله ي اجرا نرسيدند.
وزير پيش��نهادي فرهنگ وارش��اد افزود: به يک اشکال 
بين اداره ي کتاب و ناشران برمي گردد و آن اين مسئله 
که باالخره ناش��ران اين مس��ئله را مي پذيرند يا خير. به 
نظر مي رسد اگر در اين حوزه چند الگو شکل بگيرد، براي 
ناشران يک اعتمادسازي ايجاد مي شود و با ايجاد هيات 

علمي، ناشران خود مجري قانون مي شوند.

ش��هردار منتخب ش��وراي پنجم گفت: ش��هرداري چرا 
فروش��گاه کتاب يا انتش��اراتي دارد؟ در حاليکه ناش��ر 
و کتاب فروش��ان صورت خود را با س��يلي س��رخ نگه 

مي دارند.
ب��ه گ��زارش ايلنا، محمد علي نجفي در گفتگو با برنامه 
خبر ش��بکه پنج س��يما در پاس��خ به اين که با توجه به 
س��ابقه ش��ما در س��ازمان برنامه و بودجه، اولين نقطه 
ق��وت ش��هرداري بودجه 18 هزار ميلياردي اس��ت اما 
طبق آمار 70 درصد ناپايدار اس��ت؛ برنامه ش��ما براي 
افزايش درآمد پايدار ش��هرداري چيس��ت؟ گفت: سال 
۹6 بودجه ش��هرداري 17 هزار ۹00 ميليارد تومان بود 
در حاليکه س��ال ۹5 بودجه ش��هرداري 1۹ هزار و 500 
ميلي��ارد توم��ان بوده که 10 درصد بودجه در س��ال ۹6 
کمتر از س��ال ۹5 بوده، پس در نتيجه س��ال پر مشکلي 

براي شهرداري خواهد بود.
او ادامه داد: براي اينکه همين مقدار درآمدها محقق شود 
با مشکل روبرو هستيم. بخشي از درآمدها که از طريق 
ماليات بر ارزش افزوده بايد تامين مي ش��د که ۲ هزار 
ميليارد از بودجه شهرداري به دليل مصوبه مجلس کم 
ش��ده اما به طور مش��خص بايد بگويم با بودجه اي کمتر 
از 17 ه��زار و ۹00 ميلي��ارد تومان نمي توان عمل کنيم 
چراک��ه بخش عمده آن براي صرف هزينه هاي جاري 
ش��هرداري مانن��د پرداخت حق��وق و بقيه موارد خواهد 
ش��د. پس چاره اي نداريم جز آن که درآمدهاي جديدي 
را براي شهرداري ايجاد کنيم يا مديريت هزينه داشته 
باشيم. همچنين مي توان با هزينه کمتر همان خدمات 

را به شهروندان ارائه بدهيم.
گزينه نهايي شهرداري تهران در پاسخ به سوالي درباره 
راهکارش براي تحقق ش��عار ش��فافيت و کاهش فساد 
در بدنه ش��هرداري، افزود: در قدم اول ش��هرداري بايد 
مشارکت شهروندان را در اداره شهر به کار بندند و اين 

امر زماني محقق مي ش��ود که ش��هروندان ش��هرداري 
را متعلق به خود دانس��ته و احس��اس مس��ووليت کنند 
چراک��ه ش��هرداري ب��دون ش��هروندان کاري از پيش 

نخواهد برد.
وي ش��رط مش��ارکت شهروندان را افزايش اعتماد آنها 
ب��ه مديريت ش��هري دانس��ته و افزود: تنه��ا راه تحقق 
اعتماد ايجاد شفافيت است. تصميم داريم قراردادهاي 
ش��هرداري را به ص��ورت ش��فاف در اختي��ار عموم قرار 
دهيم و نش��ان دهيم چرا، چگونه و به نفع چه کس��اني 
اين قراردادها منعقد ش��ده اس��ت. راهکار آن هم ايجاد 
سيس��تم هوش��مند اس��ت و در عرض سه تا 4 ماه آينده 
تمام پرژوه هاي باالي دو تا س��ه ميلياردي روي س��ايت 
شهرداري قرار خواهد گرفت تا مردم از نزديک بتوانند 

عملکرد شهرداري را رصد کنند.
نجفي با تاکيد بر اينکه مديري واقع گراست، افزود: من 
هرگز اهل شعار غيرقابل اجرا نبودم. آنچه مي شد و فقط 
آنچه را قابل اجراس��ت وعده مي دهم. البته برنامه من 

در طول 4 سال آينده عملي خواهد شد.
گزينه نهايي شهرداري تهران با تاکيد بر اينکه ساختار 
ش��هرداري نياز به تغييرات بنيادين دارد، افزود: يکي از 
برنامه هاي جدي که مد نظر ما است چابک سازي و تغيير 
در س��اختار ش��هرداري است؛ براي مثال چرا شهرداري 

خود فروش��گاه کتاب يا انتش��اراتي دارد؟ در حاليکه اين 
همه ناش��ر و کتاب فروش با س��يلي صورت خود را سرخ 
نگه مي دارند. از آنجايي که شهرداري رانت هاي خاصي 
در اختيار دارد ناشران و کتاب فروشان نمي توانند با آن 

رقابت کنند.
او با اشاره به اينکه وظايف شهرداري بايد برون سپاري 
شود، افزود: از اين به بعد هر وظيفه اي که بخش خصوصي 
توانايي و آمادگي انجام آن را دارد به اين بخش واگذار 
خواهد شد در نتيجه راندمان و کارآيي شهرداري افزايش 
خواه��د ياف��ت. براي مثال اگ��ر جمع آوري زباله وظيفه 
شهرداري است اما اجراي آن به بخش خصوصي واگذار 

خواهد شد.
او ادام��ه داد: م��ن ب��ه آنچه که گفت��ه ام پايبندم و بدون 
اعتم��اد و مش��ارکت م��ردم هيچ ک��دام از اينها محقق 

نخواهند شد.
نجفي در پاس��خ به اين س��وال که با طرح نامزدي ش��ما 
براي شهردراي تهران برخي افراد موضوع بيماري قلبي 
شما را پيش کشيدند؛ آيا اين مشکل شما در حال حاضر 
برطرف ش��ده، گفت: ممنون ام که نگران س��المت من 
هستيد. اوال بعد از مسئوليت سال ۹۲ مسوليت اجرايي 
ديگري نيز داش��تم و بيش از 3 ماه مس��ئوليت اجرايي 

وزارت علوم را داشتم.
او ادامه داد: سال ۹۲ مشکل قلبي پيدا کردم و در يکي 
از رگ هايم فنر قرار دادند و دکتر تاکيد داشت وجود اين 
فنر تا يک س��ال مي تواند خطرساز باشد اما خوشبختانه 
در حال حاضر س��ه س��ال و نيم گذشته و خيالتان راحت 
باش��د که مش��کلي ندارم. مس��ئوليني را مي شناسم که 
در پس��ت هاي س��نگين مسئوليت دارند يا در پست هاي 
قانون گذاري هس��تند که چهار پنج استنت)فنر(در قلب 
خود دارند. البته عمر دست خداست و زير اين گنبد کبود 

هيچ کس از آينده خود خبر ندارد.

بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران در دستور کار چرا شهرداري فروشگاه کتاب یا انتشاراتي دارد؟
وزير پيشنهادي وزارت فرهنگ و ارشاد اعالم کرد: شهردار منتخب شورای پنجم:

ادامه از همین صفحه
... انگيزه توليد ايجاد ميکند يا شکل سرمايه گذاري را از 
غير مستقيم، به مستقيم تبديل و خروج سرمايه از کشور را 
بيشتر ميکند ؟موضوع اصلي که بايد به آن پرداخته شود، 
اين نيس��ت که ابتدا نگران تنبلي منابع مالي در سيس��تم 
پولي باشيم، چرا که اين امر خود معلول باال بودن بازدهي 
در فعاليت هاي بورس بازي غيرموجه روي زمين، ملک 
اس��ت.در صورتي که جهت گي��ري ما روي يک معلول 

باش��د، مسلما سياست پيشنهادي شکست خواهد خورد 
و تنها مالکيت از جنبه اعمال تصميم گيري نس��بت به 
منابع مالي که در بخش هاي غير مولد قفل ش��ده اند، از 
بانک ها به اشخاص مالک آن منابع مي رسد.سياست اخذ 
ماليات از سپرده ها، سياستي است که بايد در پي اقداماتي 
مانند اخذ ماليات با نرخ هاي باال و فاصله کم نسبت به 
قيمت، از مسکن هاي غير مصرفي و مداخله هاي مشابه 
توسط دولت که در راستاي محدود کردن ربايش منابع 

از طريق فعاليت هاي ضد توليدي اس��ت، اتخاذ ش��ود.
اميد است که سياستگذاران با توجه به علت اصلي قفل 
شدگي منابع، سياست هاي مناسبي را در جهت کارا بودن 
اقداماتي نظير اخذ ماليات از س��پرده، پيش بيني و اجرا 
کنند؛ چرا که گلوگاه اصلي رفع رقابت رقابت ناسالم بر سر 
نرخ بهره هاي باال توسط بخش هايي در سيستم بانکي 
و همچني��ن تحرک منابع تنبل، افزايش ش��ديد هزينه 

فعاليت در بخش هاي غير توليدي است.

بي فایدگی  مالیات بر سپرده

یکشـنــبه 22 مرداد 1396   20 ذی القعده 1438 
سال پنجم   شماره 1099  12 صفحه 1000 تومان
S u n 1 3 A u g . 2 0 1 7  1 2 p a g e

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
.www  مشــاهده كـنيـد. te ja ra ton l ine . i rنـسـخه الـکتـرونـيـك روزنـامـه را هــر روز در ســایت

روز گذش��ته هفدهمي��ن نمايش��گاه بي��ن الملل��ي صنع��ت س��اختمان در مح��ل 
دائمي نمايش��گاههاي بين المللي تهران آغاز بکار کرد.به همين مناس��بت و به منظور 
تبيين جايگاه نمايش��گاه صنعت س��اختمان با مهرداد بائوج الهوتي عضو کميس��يون 

عمران مجلس ...

عضو كميسيون عمران مجلس  در گفتگو با »تجارت« تاكيد كرد:

صنعتي سازي
 عامل تحول در ساخت و ساز

صفحه8
اگر تمايل اش��خاص حقيقي و حقوقي 
براي سپرده گذاري در شرايط سود باال 
و نحوه رقابت بانک ها و موسسات مالي 
براي جذب س��پرده را در يک دس��تگاه 
تحليل��ي ببيني��م، باي��د گفت که برخي 
نهادهاي وابس��ته به نظام پولي کش��ور 
)ي��ا تح��ت نظارت يا خ��ارج از نظارت 
مقام ناظر(، نوع کس��ب عايدي از محل 
سرمايه گذاري اشخاص در بخش غير 
مول��د را، از مس��تقيم يه غير مس��تقيم 
تبديل کرده اند.با توجه به اين که توليد 
در اقتصاد ايران، جوابگوي انگيزه هاي 
کس��ب سود با نرخ هاي باال نيست، هر 
مرحله از سپرده گذاري با اين انگيزه در 
موسس��ات مالي و اعتباري و بانک ها، 
در اصل به عنوان يک س��رمايه گذاري 
غير مس��تقيم اش��خاص، در بخش غير 
مولد، محس��وب ميش��ود.چالش اصلي 
اين نگارش نس��بت ب��ه کارا بودن اخذ 
مالي��ات از س��پرده هاي ب��االي 500 
ميلي��ون توم��ان، اين اس��ت که آيا اين 
سياس��ت با وجود ثبات ش��رايط در منبع 
تغذيه اصلي سوداگري در بازار پول که 

در بخش مسکن و داللي است...
ادامه در همین صفحه

کيم جان��گ اون رهبر 
ک��ره ش��مالي نقط��ه 
ضع��ف آمريکا را پيدا کرده اس��ت و آن 
ع��دم قابليت رئي��س جمهور آمريکا به 
خ��ودداري در پاس��خگويي ب��ه توهين 
اس��ت.هرچقدر موشک بالستيکي کره 
ش��مالي دقيق باش��د نمي تواند به اندازه 
توهي��ن ب��ه ترامپ به هدف خود ضربه 
بزند.پاسخ دونالد ترامپ به کره شمالي 
در کلوب گلفش در نيوجرس��ي نش��ان 
گر عدم درک از يک تهديد قابل توجه 
ي��ک کش��ور هس��ته اي بود.اما دراين 
مي��ان عدم درک و تحمل رس��انه هاي 
آمريکايي توسط ترامپ يا حتي دادستان 
کل کش��ور از همين نمونه اس��ت.اين 
 جن��گ آيا فرات��ر از زبان و تهديد لفظي 

مي رود؟ ...
ادامه درصفحه 12

بي فایدگی
 ماليات بر سپرده

چين كليد حل پازل كره

علي فتحي
کارشناس اقتصادي

برانون مادوکس
فایننشال تایمزر

سرمقاله

یادداشت

T H E  WO R L D  O F  H E A L T H 
MAGA Z I N E

ماهنامه تخصصى 
د  ر زمينه پزشكى 

و پيرا پزشكى
z e n d e g i o n l i n e . i r
66  43  56  66 - 8

z e n d e g i _ o n l i n e
3000     711     822

در خدمت سالمت همه ايرانيان

ماهنامه
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نمايندگان مجلس در گفتگو با »تجارت« تاکيد کردند؛

آينده روشن صنعت آب و برق 
با مديريت »بيطرف«

بازار گرم رايزنی 
در بهارستان

استقبال نمايندگان ازوزرای پيشنهادی

گروه سیاسی: اگرچه وزراي مورد نظر روحاني براي کابينه دوازدهم معرفي 
شده اند، اما هنوز تا نشستن بر کرسي وزارت راه سختي باقي مانده و اکنون 
که توانس��ته اند نظر رييس دولت دوازدهم را جلب کنند، بايد بتوانند نظر 
بيش از 50 درصد نمايندگان حاضر در مجلس شوراي اسالمي را نيز جلب 
کنن��د. بناب��ر اي��ن وزرا قبل از آنکه در صحن علني به انتقادهاي نمايندگان 
مخالف گوش بدهند، سعي دارند در جلسات ديگري انتقادات را بشنوند تا 
براي روز راي اعتماد، براي آن انتقادها پاسخ الزم را تهيه کرده باشند. اما 
نمايندگان در مجلس ش��وراي اسالمي س��ه فراکسيون تشکيل داده اند که 
وزراي پيش��نهادي به اين فراکس��يونها مي روند تا بتوانند آراي فراکسيوني 
را کس��ب کنند. دراين رابطه س��خنگوي فراکس��يون اميد مجلس شوراي 

اسالمي با اشاره به برگزاري جلسات مجمع عمومي اين فراکسيون با 6 وزير 
پيشنهادي تاکيد کرد که عمده کساني که در اين جلسات حاضر شدند، جز 
کساني هستند که چندان چالشي درباره راي اعتمادشان وجود ندارد.بهرام 
پارسايي در گفت وگو با ايلنا، گفت:مجمع عمومي فراکسيون اميد که صبح 
شنبه به رياست عارف تشکيل جلسه داد، ميزبان 6 وزير پيشنهادي دولت 
دوازدهم بود.او با تاکيد بر اين که جلسات با 6 وزير پيشنهادي چالش چنداني 
نداش��ت گفت: عباس آخوندي براي وزارت راه و شهرس��ازي، سيدعليرضا 
آوايي براي دادگستري، بيژن نامدار زنگنه براي وزارت نفت، محمدجواد 
ظريف براي وزير خارجه، حجت االس��الم س��يدمحمود علوي براي وزارت 
صفحه2 اطالعات و سيدحسن قاضي زاده هاشمي براي بهداشت...  

گزارشويژه

5گزارش

10اجتماعی

7صنعت،معدن و تجارت

روزگارخوش پولدارها

تجارت آزاد با همسايگان شمالی وارد فاز جديد شد؛

ايران و  اوراسيا
يک گام تا همکاری نهايی

ادامه عمليات امدادرساني 
در 5 استان سيل زده

ويـتـريـن

بررسی های »تجارت« نشان داد؛

ضرورت بازنگری 
در معافيت های مالياتی
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www.Tejaratonline.ir

آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را در پاي��گاه 
اينترنتي تجارت آن�الين بخوانيد


