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 دالر این روزها کانال قیمت 30 هزار 
تومان را دوباره بعد از حدود یک ســال 
فتح کرده است و حاال گفته می شود که 
نرخ دالر به بیم و امیدها در وین بســته 
است. این موضوع در حالی رخ می دهد 
که وضعیت مذاکــرات وین همچون 
ماه های گذشته بســیار مبهم است و 
پیش بینی آنچه که در انتهای مذاکرات 

رقم می خورد بسیار دشوار است.
دالر در ماه های گذشــته بســیار 
خبرساز بوده اســت. چندی پیش در 
مرداد ماه نامه ای از ســازمان برنامه و 
بودجه نشت کرد که در آن قیمت های 
عجیبی برای دالر پیش بینی شــده 
بود. قیمت هایی که چشــم انداز دالر 
در کوتاه مدت را بیــن 40 تا 50 هزار 
تومــان و در بلند مدت تــا 300 هزار 
تومان پیش بینی کرده بود. هرچند که 
سازمان برنامه و بودجه به نشت این نامه 
واکنش نشــان داد و اعالم کرد که این 
قیمت ها تنها ادعای برخی کارشناسان 
ســازمان در دولت گذشته بوده است 
اما این مســاله نگرانی ها را برای دالر 

کاهش نداد. 
در این میان حســن روحانی دالر 
را با قیمت حدود 25 هــزار تومان به 
دولت ســیزدهم تحویــل داد و حاال 
قیمت دالر در دولت ابراهیم   رئیسی تا 
نیمه کانال قیمتی 31 هزار تومان هم 
پیشروی کرده و برگشته است.  این در 
حالی اســت که   رئیسی در وعده های 
انتخاباتی خود بارهــا به کاهش نرخ 
تورم و کنترل نرخ ارز اشاره کرده بود 
و حاال دولت سیزدهم تالش می کند 
تا با طــرح ادعاهایی مبنــی بر اینکه 
ورودی ارز به کشــور تقویت شــده و 
فروش نفت بیشتر شده است و حتی 
با طرح ادعاهایی مبنی بر آزادسازی 
بخشی از پول های بلوکه شده است، 
انتظارات تورمی در بازار ارز را کنترل 
کند اما بازار ارز که در یکسال گذشته 
بالتکلیفی طوالنی را از ســر گذرانده 
است و به نظر می رسد که به این ادعاها 

واکنش چندانی نشان نمی دهد.
در مقابل چشم های بازار ارز به وین 

دوخته شده اســت. در نخستین دور از 
مذاکرات تیم ابراهیم   رئیسی در وین، 
خبرهایی منتشر شــد مبنی بر اینکه 
فضای مذاکرات به تنش کشیده شده 
و طرف اروپایی و امریکایــی ایران را به 
تشــدید تحریم ها تهدید کرده است 
و حتی اخباری مبنی بر خط و نشــان 
کشیدن اسراییل برای تاسیسات اتمی 
ایران منتشر شــد. در مقابل تیم ایرانی 
هم طرفین مذاکره را به ترک اتریش و 

میز مذاکرات تهدید کرده بود. 
این اتفاقات دالر را به ســرعت وارد 
کانال 30 هزار تومــان کرد و تا 31 هزار 
و 500 تومان به پیــش برد اما مصالحه 
در وین و برگشت تیم  ها سر میز مذاکره 
قیمت دالر را دوباره به انتهای کانال 20 

هزار تومان برگرداند.
دالرارزانمیشود

در این میان برخــی پیش بینی ها 
حاکی از آن است که قیمت دالر به نیمه 

و حتی ابتدای کانــال 20 هزار تومان 
برمی گردد. 

مجیدرضــا حریری، رئیــس اتاق 
بازرگانی ایران و چین به ایبنا گفت: در 
ماه های گذشته نه ضریب رشد نقدینگی 
تغییر فاحشی داشته و نه میزان عرضه 
ارز کاهش پیدا کرده اســت، بنابراین 
نوســانات ارزی تحت تاثیــر تبلیغات 

سیاسی در بازار رخ داده است.
رئیس اتاق بازرگانــی ایران و چین 
ادامه داد: از ســال ۹۷ به این سو دچار 
مضایق ارزی شدیم که باعث یک جهش 
10 برابری از نرخ 3 هزار تومانی دالر شد 
و دلیل عمده آن تاثیر سیاســت است. 
طبیعتا اتفاقات سیاســی می تواند از 
نظر روانی نســبت به پیش بینی نرخ 
ارز، تاثیرگذار باشــد یعنــی زمانی که 
اخبار منفی از مذاکرات می رســد نرخ 
ارز افزایــش می یابد و زمانــی هم که 
ســیگنال های مثبت وجود دارد، نرخ 

ارز پاییــن می آید که اصــال اقتصادی 
نیســت. وقتی نرخ دالر از میانگین 21 
هزار تومان در اردیبهشــت ماه 1400 
تا کانال 30 هزار تومان می رسد، هیچ 
اتفاق اقتصادی واقعی رخ نداده است به 
جز عدم دسترسی مناسب منابع ارزی و 

همه مسائل غیراقتصادی است.
حریری گفت: اگرچــه نقدینگی و 
خلق پول و ... عوامل تشدید کننده این 
موضوع هستند، اما ریشه درد این است 
که بانک مرکزی ما به عنوان توزیع کننده 
ارز در کشــور و متولی حفظ و تقویت 
ارزش پول ملی، به دالیل سیاسی ابزار 
مناسبی برای کنترل نرخ ارز در دسترس 
ندارد. به همین دلیل ارز همیشه با تغییر 
تحوالت سیاسی دچار نوسانات قیمتی 

در کشور ما می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با 
تاکید براینکه پیش بینی این است که 
معدل نرخ ارز ســال 1400 بیش از 2۶ 

هزار تومان نباشد، اظهار کرد: براساس 
تجربه مجموعه این عوامل نشان می دهد 
که عوامل موقت و گذرا بر جهش نرخ ارز 
تاثیر دارند و در صــورت رفع این موارد 
طبیعتا به پایه ای که نرخ ارز چندین ماه 
بر همان مدار ایستاده بود، بازمی گردیم 

که حدود 25 هزار تومان است.
بجــز او پیش بینــی هفتــه نامه 
اکونومیست هم در یک تحلیل عجیب 
پیش بینی کرد که قیمت دالر تا 18 هزار 

تومان هم می رسد! 
مجله مطرح اکونومیست در ارزیابی 
شــاخص های کالن اقتصــادی ایران 
برای ســال های آینده)تا سال 202۶( 
پیش بینی کرده اســت که قیمت دالر 
آمریکا در یک کاهش ممتد به 18 هزار و 

500 تومان خواهد رسید.
این مجله معروف معتقد اســت که 
توافق محدودی بر سر برنامه هسته ای 
ایران در مذاکرات وین انجام خواهد شد 
و پس از آن شــاهد کاهش قیمت دالر 
آمریکا و سایر ارزهای خارجی در بازار 
خواهیم بود، به طوری که دالر آمریکا 
در سال 2023 به 18 هزار 500 تومان 

خواهد رسید. 
دالرصعودیمیشود

در مقابل کارشناسان دیگری اعتقاد 
دارند که قیمت دالر هم گام با نرخ تورم و 
رشد نقدینگی صعودی خواهد بود. میثم 
رادپور، کارشناس بازار ارز در خصوص 
وضعیت بازار ارز و رونــد صعودی نرخ 
ارز در مدت اخیر به میزان گفت: رشــد 
نقدینگی عامل مهمی است که وضعیت 
بازار ارز و بسیاری از بازار های مالی، کاال و 
خدمات را تحت تاثیر خود قرار می دهد 
منتهی پشــت افزایش رشد نقدینگی 
موضوع افزایش کســری بودجه دولت 

نیز مطرح است.
او افزود: در دهه اخیر کسری بودجه 
دولت در طول زمان بزرگ تر شده است و 
علت آن نیز مشخص است چرا که اقتصاد 
ما در حال کوچک شدن است در حالی 
که هزینه های دولت روند صعودی دارد.

ایــن کارشــناس بــازار ارز تاکید 
کرد: از جمله ایــن هزینه ها می توان به 

یارانه های پنهان، از جمله آب، برق و گاز 
و حامل های انرژی اشاره کرد که دولت 
خود را مکلف به تامین این هزینه ها با 
قیمت های تثبیت شده به دست مردم 
می داند. این هزینه هــا در طول زمان 
رشد می کند در حالی که تولید ناخالص 
داخلی کشور به میزان قابل توجهی کم 

شده است.
کارشناس بازار ارز معتقد است عدم 
توازن تشدید شونده در طول زمان باعث 
افزایش کسری بودجه دولت شده است.

رادپور در ادامه گفت: سال گذشته 
حدود 250 هزار میلیارد تومان کسری 
بودجــه داشــتیم که امســال برآورد 
می شــود این رقم به حدود 450 هزار 

میلیارد تومان برسد.
با توجه به تعیین قیمــت 23 هزار 
تومان برای تسعیر دالر در بودجه سال 
1401 به نظر می رسد دالر 20 تا 30 هزار 
تومانی برای دولت ســیزدهم پذیرفته 
شده اســت و نمی توان انتظار کاهش 
قیمت را داشت در عین حال تورم ریالی 
و سیل نقدینگی دو مولفه ای هستند که 
ایمانی راد، کارشــناس ارشد بازارهای 
مالی بدان استناد کرده و به موجب آن 
پیش بینی کاهش نــرخ دالر را منتفی 
می داند . هر چه هست بودجه سال آینده 
و نرخ دالر دو موضوع نگران کننده و مولد 
تورم در سال آتی تشخیص داده شده اند 
. باید دید فشار دالر در این سال تا کجا باال 

خواهد رفت. 
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یک کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: فعال امکانات صادراتی ایران به روسیه محدود 
است. به نظر می رسد باید آنقدر قدرت اقتصادی ایران افزایش پیدا کند که بتوانیم از این 
قراردادها استفاده کنیم. اما ظرفیت اقتصادی ما مشکالتی دارد و نمی تواند به خوبی از 

بازار روسیه استفاده کند. 
جمشید عدالتیان در گفت وگو با ایلنا در مورد قرارداد 20 ساله ایران و روسیه اظهار 
کرد: قرارداد ایران و روسیه پیش از این هم بوده و به نظر می رسد تنها نوعی تمدید است. از 
انجا که ما نگاه به شرق یعنی چین و روسیه داریم، شاید این قرارداد به نوعی نشان دهنده 
این باشد که ما به غرب نیازمند نیستیم ولی این نوع قراردادها تاثیر بالفاصله ای ندارد بلکه 

بستگی به قدرت اقتصادی ایران و روسیه بستگی دارد. 
وی افزود: فعال امکانات صادراتی ایران به روسیه محدود است. به نظر می رسد باید 
آن قدر قدرت اقتصادی ایران افزایش پیدا کند که بتوانیم از این قراردادها استفاده کنیم. 
اما ظرفیت اقتصادی ما مشکالتی دارد و نمی تواند به خوبی از بازار روسیه استفاده کند. 
شاید قرارداد با روسیه هم بیشتر نظامی باشد، البته من اطالعات دقیقی در این رابطه ندارم. 
این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: در 20 سال ممکن است اتفاقات زیادی 
رخ داده و همکاری ها گسترش پیدا کند. روسیه همسایه ما بوده و ارتباط با این کشور از 
اهمیت بسزایی برای کشور در بلندمدت داشته باشد. وقتی قرارداد یا موافقت نامه ای منعقد 
می شود باید ظرفیت های دو کشور هم گسترش پیدا کند. این کار کوتاه مدتی نیست و نیاز 
دارد که صنایع ما بازار روسیه را بررسی کنند که در چه حوزه هایی می توانند ورود کنند. 

وی اظهار داشت: به دلیل محدودیت ظرفیت اقتصادی، از قراردادی هم که تاکنون 

بین دو کشور بوده نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم. برای تمدید مجدد این قرارداد باید 
راه حل هایی بیابیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. ما باید بازار اروپا را بررسی و ظرفیت های 
خود را برای این بازار آماده کنیم. برای مثال االن تجار ما برای رفتن به این کشــور ویزا 

نمی خواهند که این می تواند راهگشا باشد اما نیاز به شناسایی بازار دارد. 
عدالتیان گفت: بحث هایی در مورد تعرفه های بازرگانی و برداشتن ویزا برای ایرانیان در 
سفر به روسیه و بالعکس و همچنین کریدور شمال به جنوب، همکاری در آسیای مرکزی  
و ... شده که می توانند در روابط ایران با روسیه و کشورهای پیرامون آن راهگشا باشند. ولی 
استفاده از آنها به ظرفیت های اقتصادی کشور ما مربوط می شود تا بتواند از این قرارداد 
استفاده کند. در غیر این صورت ممکن است یک طرفه بوده و روس ها بیشتر از بازار ایران 
استفاده کنند. در مورد مباحث سیاسی و امنیتی هم وقتی دو کشور باهم ارتباط دارند به 

این معنا است که از نظر استراتژیک نیز به اهمیت می دهند.
وی اضافه کرد: قرارداد با چین هم از نظر عملیاتی زمــان می برد و به ظرفیت های 
اقتصادی ما مربوط می شود. برخی مخالف ارتباط با شــرق هستند ولی ما باید با همه 

کشورها ارتباط داشته باشیم.
تیزهوشتابان:بامصاحبههاجلویفعالیتمارامیگیرند

هادی تیزهوش تابان، رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، نیز در این رابطه گفت:  دولت 
سعی می کند از قراردادهایی که با چین، روسیه یا دیگر کشورها می بندد امکانات خوبی 
را برای کشور فراهم کند. این قرارداد با روسیه هم به همین شکل است اما بهتر است به 
اصل موضوع پرداخته نشود. وقتی گفته می شود که چه کاالیی را صادر می کنیم یا با چه 

روشی کار را می کنیم اخبار رصد شده و سریع جلوی آن گرفته می شود ما از این دست 
مشکالت خبری زیاد داریم.

وی خاطرنشان ساخت: بسیاری از کاالها را ما تولید می کنیم و روسیه نیازمند آن است 
بسیاری از کاالها را هم آنها تولید می کنند و ما به آن نیاز داریم. دو طرفه بودن این روابط 
اقتصادی زمینه های مختلفی را برای روابط تجاری دو کشور فراهم آورده است. گردش 
حجم اقتصاد ما حجم زیادی نیست اما با گسترش زیرســاخت های ما بسیاری از این 
مشکالت حل خواهد شد. این قرارداد می تواند برای اقتصاد ما بسیار موثر واقع شود چراکه 

هر رفتی در اقتصاد برگشتی هم دارد. 
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: ما می توانیم نیازهای خودمان را 
در بخش مواد اولیه کاالهای ساخته شده، نهاده های دام و طیور و صنایع سنگین از آنها 
تامین کنیم. ایران هم می تواند در بخش کشاورزی و مواد غذایی بخشی از نیازهای روسیه 
را تامین کرده و در بخش صنایع سبک به این کشور کمک کنیم. بهتر است از امروز به 
این فکر کنیم که چطور می توانیم در بخش های مختلف از جمله کامیون ، ها بخش ریلی، 

هوایی و ... تزیین قرارداد استفاده کنیم.
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امکانات صادراتی ایران به روسیه محدود است

خبر اقتصادیمریمشکرانی

 محسن رضایی 
متولی رمزارزها در ایران شد

رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس 
گفــت: دولتمردان 
عمال به موضوع رمز 
ارزهــا ورود کرده اند 

و معاون اقتصادی رئیس جمهــور هم متولی این 
موضوع در دولت شده است.

محمدرضا پــور ابراهیمی اذعان داشــت: در 
جلسه ای با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، 
وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس کل بانک مرکزی، 
ما اقدامات خود در این بخش را به دولتمردان عرضه 

و گزارش آن ها را در این بخش اخذ کرده ایم.
این نماینده مجلس افزود اقدامات کمیسیون در 
زمینه رمز ارزها در جریان است. از این رو دولتمردان 
به ما گفته اند که ما در این زمینه قانون گذاری کنیم 
و به همین جهت ما متنی را در کمیســیون در این 
بخش آماده کرده ایم و بــه دولت گفتیم که در این 

بخش آیین نامه های الزم را تدوین کند.
    

وزارتکشاورزیهنداعالمکرد
مشاهده مکرر شپشک، دلیل 

توقف واردات کیوی از ایران 
تسنیم-وزارت 
کشــاورزی هند با 
ارســال نامــه ای به 
سازمان حفظ نباتات 
ایران اعــالم کرد: به 

دلیل مشاهده مکرر شپشک در 15 محموله کیوی، 
واردات این محصول از ایران موقتاً متوقف می شود.

وزارت کشاورزی هند با ارسال نامه ای به مهدی 
قائمیان، معاون قرنطینه و بهداشت سازمان حفظ 
نباتات کشــور واردات کیوی از ایــران را مطابق با 

استاندارهای خود متغایر دانست.
در این نامه آمده است: بارها وجود آفت قرنطینه 
ای شپشک سفید و غیر قرنطینه ای شپشک  قرمز در 
محموله های کیوی وارداتی از ایران مشاهده شده 
است که منطبق با استانداردهای تعریف شده نیست 
و وجود چنین آفت در محموله ها تهدیدی بر امنیت 
زیستی کشور هند به حساب می آید و طبق مقررات 

این کشور باید برخورد شود.
    

 خبر خوش وزیر نفت
 برای بازنشستگان نفت

- ین نال آ خبر
وزیر نفــت در توئیتر 
نوشت: به فضل خدا 
امروز در هیات امنای 
صندوق بازنشستگی 

مصوب کردیم مبالغ مربوط به متناســب سازی 
مســتمری و مقرری پنج ماه نخست سال 13۹۹ 
که مورد مطالبه بازنشستگان و بازماندگان عزیز بود 
پرداخت شود.جواد اوجی وزیر نفت در صفحه توئیتر 
خود با اشــاره به پیگیری های این وزارتخانه برای 
حل مشکالت معیشتی بازنشستگان نوشت: »خبر 
خوش برای پیشکسوتان صنعت نفت؛ به فضل خدا 
امروز در هیات امنای صندوق بازنشستگی مصوب 
کردیم مبالغ مربوط به متناسب سازی مستمری و 
مقرری پنج ماه نخست سال 13۹۹ که مورد مطالبه 
بازنشستگان و بازماندگان عزیز بود پرداخت شود«.

وی در ادامه نوشــت: »در ضمن پرداخت انواع 
وام های مسکن نیز تا ســقف 350 میلیون تومان 

برقرار گردید«.
    

مدیرعاملاتحادیهمرکزیدامسبک:
پشم داخلی خریدار ندارد 

ایلنا- مدیرعامل 
اتحادیه مرکزی دام 
ســبک خاطر نشان 
کرد: پشــم داخلی 
خریدار ندارد و روی 

دســت تولیدکنندگان مانده است چراکه صنعت 
قالی بافی کشور مشمول تحریم ها شده است و مانند 
گذشته رونق ندارد.افشین صدر دادرس در پاسخ به 
این پرسش که مغولستان اعالم آمادگی کرده است 
که می تواند پشم را بر اساس مکانیزم تهاتر به ایران 
صادر کند حال این پرسش مطرح است که آیا ما نیاز 
به واردات پشم داریم؟ گفت: به صورت میانگین به 
ازای هر راس گوســفند یک کیلو و 200 گرم پشم 
تولید می شود که اگر این عدد ضرب ۶3 میلیون راس 
دام شود به عدد میزان تولید پشم در کشور می رسیم.

به گفته این فعال اقتصادی، 50 درصد از پشم 
تولید داخلی سفید و 50 درصد آن رنگی است.

وی با اشــاره به طیف های رنگی پشــم ایرانی، 
گفت: رنگ های پشم سفید شامل شکری و نخودی 
می شود و طیف پشم رنگی شــامل قرمز، قهوه ای، 

خاکستری و مشکی است.

برخی از بانک ها برای جذب مشتریان بیشتر 
اقدام به افزایش نرخ سود ســپرده کرده اند که 
بانک مرکزی به آنها تذکر داده است و دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز اعالم 
کرد: در صورت مشــاهده، مدیــران عامل این 

بانک ها رد صالحیت می شوند.
به گزارش ایرنا، پیگیری ها نشان می دهد که 
در روزهای گذشته بانک مرکزی به بانک هایی که 
نرخ سود باال پرداخت می کنند تذکر جدی داده 
است و پرونده برخورد انضباطی با مدیران برخی 
از این بانک ها که بیشــتر بانک های خصوصی 

هستند را به جریان انداخته است.
دبیر کانون بانک ها و موسسه های اعتباری 
خصوصی در این باره گفت: بانک مرکزی تغییری 
در میزان نرخ سود ســپرده افراد نداشته است و 
آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص 

مربوط به سال گذشته است.

»محمدرضا جمشیدی« افزود: هر بانکی که 
از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ 
اعالمی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی 
رصد و نه تنها به آنها تذکر داده می شود بلکه به 
هیات نظارت بانک مرکزی معرفی می شوند و 
حتی در مواردی مدیــران بانکی رد صالحیت 

می شوند. وی درباره تاثیرات رقابت کاذب بانک ها 
در جذب سپرده و پرداخت سود سپرده بیشتر، 
گفت: وقتی بانکی از قانون بانک مرکزی پیروی 
نکند جابه جایی نقدینگی را از یک بانک به سوی 
بانک های دیگر سوق می دهد و در عمل توقعات 
را نیز افزایش می دهــد و بازارهای مختلف را به 
سوی سپرده گذاری سوق می دهد. دبیرکانون 
بانک ها و موسسات اعتباری گفت: مدیران عامل 
بانک های خصوصی معتقدند که نباید بانک ها در 
پرداخت نرخ های سود سپرده ها از قانون بانک 
مرکزی عدول کنند و اگــر بانک های دیگر این 
کار را کنند دنباله رو نباشند. وی ادامه داد: براین 
اساس بانک های خصوصی در جلسه ماهانه خود 

در دوم آذرماه به پیروی از قانون بانک مرکزی در 
پرداخت سود سپرده تاکید کردند که این موضوع 
در مصوبه الزم االجرای شورای عالی بانک های 
خصوصی درج و مقرر شد کسی از آن خطا نکند. 

جمشیدی اظهارداشــت: البته باید توجه 
داشت برخی از بانک ها سهامدار صندوق های 
ســرمایه گذاری هســتند و برگ ســهام این 
صندوق ها توسط بانک ها فروخته می شود و این 
صندوق ها از قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار 
پیروی کرده و از بانک مرکزی تبعیت نمی کنند 
و چون عاملیت فروشــنده این سهام به برخی 
بانک ها واگذار شده این شبهه پیش می آید که 

سود بیشتر دریافت می کنند.
سود بانکی سپرده ها در همه کشورها، رقمی 
مهم و حیاتی محسوب می شــود، زیرا بر سایر 
متغیرها و شاخص های اقتصادی تاثیرگذار است.
بانک ها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیالت 

و تسویه بدهی خود اســتفاده می کنند. بدین 
ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکارهای اصلی 
بانک ها برای جذب سپرده بیشتر در سال های 
گذشته بوده  اســت.نرخ ســود بانکی همواره 
توسط شــورای پول و اعتبار مشخص می شود 
و این شورا 24 تیر ماه ســال گذشته سقف نرخ 
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور 
ابالغ کــرد. براســاس این مصوبــه، نرخ های 
سود بین 10 تا 18 درصد اســت. سود سپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، 
سود سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 
سه ماهه 12 درصد، سود سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه 14 درصد، سود سپرده 
سرمایه گذاری با سررسید یک سال 1۶ درصد و 
سود سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال 

18 درصد اعالم شد. 

هشداربهبانکهایمتخلف

تکلیف سود سپرده های بانکی روشن شد


