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اعالم میزان تولید ثروت از هر 
مترمکعب آب در ایران

خبرآنالیــن- 
ســید محمد مجابی 
گفت: به ازای مصرف 
هر متــر مکعب آب در 
ایران کمتــر از دو دالر 
ثروت تولید می شود. 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی 
با اعالم این مطلب با اشــاره به ضــرورت توجه به 
ثروت آفرینی از آب تاکید کرد: میزان ماده خشک 
تولیدی از یک متر مکعب آب در ســال ۱۳۹۲ در 
محدوده ۹۷۰ گرم بود اما این رقم به حدود یک کیلو 
و ۲۵۰ گرم افزایش یافته که هر چند پیشرفتی مهم 
تلقی می شود اما هنوز از استانداردهای جهانی فاصله 
دارد. وی در جواب این سئوال که به ازای مصرف هر 
مترمکعب آب در ایران به طــور کلی چقدر ثروت 
ایجاد می شود؟ گفت: میزان ثروت تولیدی از هر متر 
مکعب آب در جهان نزدیک به دو و نیم دالر و در ایران 
کمتر از دو دالر است و با توجه به اهمیت آب در کشور 
الزم است تدبیری در این حوزه برای بهبود وضعیت 

اندیشیده شود.
    

 ورق های فوالدی ۱۵ درصد 
گران شد

تسنیم- باوجود 
کاهش نرخ ارز قیمت 
ورق متاثر از قیمت های 
جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد 
گران شد. حمیدرضا 
رستگار، با اشاره به اینکه 
شرایط رکود و روزهای انتخابات ریاست جمهوری 
باعث شده تا وضعیت بازار بالتکلیف بوده و خبری از 
معامالت نباشد، اظهار داشت: در این شرایط بازار ارز 
نیز روند نزولی خود را طی می کند. وی افزود: جالب 
اینجاست با وجود اینکه ما شاهد کاهش نرخ ارز در 
بازار هستیم تولیدکنندگان قیمت آهن و فوالد را 

مدام تغییر می دهند.
    

کاهش قیمت ها در بازار تلفن  همراه
ایرنا- رضا قربانی، 
رییــس کمیســیون 
ساماندهی و تنظیم بازار 
انجمن واردکنندگان 
تلفن همــراه گفت: به 
دلیل تعطیل بودن بازار، 
باز بودن گمرک و پایین آمــدن قیمت ارز، میزان 
ورود تلفن همراه به کشور زیاد بوده و به همین دلیل 
برخی گوشی ها ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان شده اند. در 
هفته های گذشته، بازارهای شــهر تهران به علت 
شیوع کرونا تعطیل بود، اما گمرک به کار خود ادامه 
داد و کاالها ترخیص شــد. اکنون بازار تلفن همراه 
کامال اشباع شده به طوری که در بخش تلفن همراه، 
میزان فروش کاهش یافت اما میزان واردات و عرضه 
باال رفت.بررسی ها نشان می دهد که اکنون وضعیت 
ذخیره تلفن همراه در کشور مطلوب است و تا دو ماه 
آینده ذخیره کاالیی کافی وجود دارد و برای تامین 
بازار هیچ مشکلی نیست. رصد قیمت ها نیز نشان 
می دهد که قیمت آن روند نزولی داشــته است،  به 
طور مثال یک گوشــی باکیفیت و به روز با ظرفیت 
۳۲ گیگابایت برای مصرف کننده با قیمت ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. این در  حالی 
است که بین ۶ تا ۸ ماه پیش، گوشی با این مشخصات 

و با این قیمت وجود نداشت.
    

۱۵ میلیارد دالر؛ رقم پول های 
بلوکه شده ایران در دیگر کشورها 

خبرآنالیــن-  
بنابراعــالم بانــک 
مرکــزی، نزدیک به 
۷ میلیــارد دالر در 
کره جنوبی و حدود ۴ 
میلیارد دالر در عراق 
بلوکه شــده که با سایر کشــورها در مجموع، به 
حدود ۱۵ میلیارد دالر می رسد. احسان خاندوزی 
در مصاحبه با رسانه ملی افزود: تالش های زیادی 
برای رصد این ارزها و بازگشت آن ها صورت گرفته، 
اما به دلیل روابط بلند مدت کشور با شرکای بزرگ 
خارجی و تجاری و بیرون رفتن از تور شناســایی 
بانک مرکزی آمریکا، متاســفانه منافــع آن، به 
کشور بازنگشــته اســت. وی گفت: برای فعاالن 
اقتصادی کشور، مهم اســت که قیمت ارز با ثبات 
و پیش بینی پذیر باشــد. نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس افزود: در ابتدای سال گذشته، 
قیمت دالر را با نرخ ۱۴ و ۱۵ هزار تومان شــروع 
کردیــم و در ۶ ماه نخســت ۱۳۹۹ جهش ۱۰۰ 
درصدی را شــاهد بودیم، اما در ۶ ماه دوم ســال، 

قدری بازار ارز کنترل شد.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 نان گران شده است؟ پاسخ مسئوالن 
به این پرسش منفی است؛ اما خریداران 
نان در جای جای تهران و دیگر شهرهای 
بزرگ به این پرســش پاســخ مثبت 
می دهند. اخبار تایید شده از نانوایی های 
تهران حکایت از افزایش بی سر و صدای 
قیمت نان در برخی نانوایی ها دارد.این 
افزایش قیمت در برخی نقاط حتی به ۵۰ 
درصد هم رسیده است. البته نانوایی ها 
برای دور زدن قیمت های مصوب تدابیر 
خاصی دارند، افزودن مشتی کیاه خشک 
و انواع سبزی و کنجد و ... دلیل موجهی 
برای دو برابر کردن قیمت نان در بسیاری 
از نقاط است. شاید همین مساله موجب 
شــده اغلب شــهروندان برابر افزایش 
قیمت نان در مارپیچ سکوت فرو بروند و 

اعتراضی نکنند. 
اما رشد بهای نان ســاده در برخی 
مناطق نیز صدای اعتــراض را کم کم 
بلند کرد تا جایی که حاال واکنش های 
شهروندان به رشد قیمت محسوس شده 
است و بسیاری می پرسند آیا نان گران 
شده اســت؟  بیژن نوروزمقدم، رئیس 

اتحادیه نانوایان سنتی حاال با تایید این 
مساله به نان چند نرخی در تهران واکنش 
نشان داده و گفته است برخی نانواها ساز 
قیمتی خودشان را کوک کرده اند و به 

قیمت غیرمصوب نان می فروشند.
وی شاهد مثالش را قیمت نان لواش 
و بربری آورده و گفته اســت که »یک 
نانوایی لواش ممکن است نان را به همان 
قیمت مصوب گذشته یعنی ۳۰۰ تومان 
عرضه کند و واحد دیگری نان لواش را 
به ۴۰۰ و واحد سوم ۴۵۰ تومان عرضه 
کند؛ در مورد نان بربری و ســایر نان ها 
نیز همین وضعیت حاکم اســت، مثاًل 
ممکن است، یک واحد نان بربری را به 
قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه کند و واحد 
دیگری ۲۰۰۰ تومان و یا ۲۵۰۰ تومان 

عرضه کند.«
جالب اینجاســت که وی نانوایان را 
مقصر این گرانی نمی داند و معتقد است: 
»پیش از این افزایش قیمت به تصویب 
رسیده اما گفته بودند فعال اعالم نکنید. 
البته  نانوایــان، چاره ای جــز افزایش 
قیمت ندارند و آخرین پیشنهاد نانوایان، 

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ها بود.« 
وی مجددا تاکید کرد:»با هم تاکید 

می کنم دربــاره افزایــش قیمت نان 
تصمیم  گیری شــده، اما به ما گفتند 
فعال اعــالم نکنید.«  هــر چند رئیس 
اتحادیه نانوایان ســنتی به صراحت از 
تصویب افزایش قیمت نــان خبر داده 
اســت اما روسای ســایر اتحادیه های 
نانوایی همچنان بر این موضع که »نان 
گرن نشده«، پافشاری می کنند.  اصغر 
پابرجا، رئیس اتحادیه فروشــندگان 
نانوایان سنگکی تهران از جمله ی این 
افراد است. وی تاکید کرده است: اخیرا 
هیچ افزایش قیمتی برای نان سنگک 
رخ نــداده، اما از دولت خواســتاریم تا 
فکری برای این موضــوع کند. قیمت 
هر قرص نان سنگک با آرد دولتی یک 
هزار و ۸۰۰ تومان است و اخبار اخیری 
که در خصوص افزایــش قیمت نان در 

فضا های مختلف درج شده، در واحد های 
نانوایان سنگک رخ نداده است و هرگونه 
افزایش قیمت را تکذیب می کنم. البته 
ممکن اســت برخی واحد های صنفی 
به دلیل به صرفه نبودن قیمت فروش 
نســبت به هزینه های تولید، اقدام به 
افزایش غیرقانونی قیمت نان کنند، که 
با این واحد ها برخورد می شود. این در 
حالی است که گزارش میدانی خبرنگار 
»توســعه ایرانی« نشــان می دهد در 
محدوده مالصدرا، ونــک، پارک وی و 
هروی، هر قرص نان سنگک  تا ۱۰ هزار 
تومان نیز فروخته می شــود و در غرب 
و جنوب غربی تهران نیــز قیمت نان 

سنگک به ۵ تومان رسیده است. 
روســای صنف نانواهای ســنگک 
و بربری و لواش البتــه افزایش قیمت 
گندم  و اجــاره بهــا و...را دلیلی بر این 
افزایش قیمت می دانند و معتقدند وقتی 
هزینه های جاری یک و احد صنفی بیش 
از دو برابر شده پس نانواها هم ناچار به  

افزایش قیمت هستند.
توجیه نانوایــان برای ایــن اقدام 
خود افزایــش دامنه تــورم، افزایش 
قیمت کاالهــا و خدمات، بــاال رفتن 
میزان دســتمزدها، افزایش هزینه ها 
و همچنین عقب مانــدن از کورس باال 
رفتن قیمت هاســت کــه تمامی آنها 

منطقی به نظر می رسد.
دولت چه می گوید؟

پیش از این اســماعیل نــادری از 
معاونان  امور بازرگانی سازمان صمت 
گفته بود که در سال ۱۴۰۰هیچ خبری 
از گرانی نان نیســت. با این حال روشن 
نیست استناد رئیس اتحادیه نانوایان 
ســنتی درخصوص افزایش نرخ نان و 
تصمیم گیری در ایــن خصوص بر چه 

مبناست؟ 
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نان 
منوط به تصمیم گیری در کارگروه آرد و 
نان کشور است، افزود: با توجه به باالرفتن 
هزینه های تولید نان از جمله حقوق و 
دستمزد نیروی انســانی، افزایش نرخ 

انرژی و سایر مواد اولیه در سال جاری، 
هر گونه ایجاد تغییر در نرخ نان ابتدا باید 
در کارگروه ملی آرد و نان مصوب شده و 
پس از آن به استانداری های کشور نیز 

ابالغ کنند.
  چه تعداد نانوایی در ایران

 فعالیت می کند؟
آمارها نشان می دهد که از مجموع 
بیش از ۳ میلیون واحد صنفی نزدیک 
به ۸۳ هزار واحد صنفی نانوایی در سطح 
کشور فعالیت می کنند که از این میان 
۲۴ هزار واحد نانوایی آزادپز هستند و ۵۹ 
هزار واحد به صورت یارانه ای نان پخت 
می کنند.به این ترتیب به ازای هر هزار و 
۱۶ ایرانی، یک نانوایی در کشــور فعال 
است. طبق امار کمترین میزان سرانه 
مربوط به گیالن با حدود ششــصد نفر 
و بیشترین سرانه مربوط به هرمزگان 
با یک هزار و ۶۰۰ نفر برآورد شده است. 
سرانه نانوایی در تهران هم به ازای یک 
هزار و پانصد نفر است. بر این اساس به 
ازای هر ۲۵۴ خانواده یــک نانوایی در 

سطح کشور فعال است.
دالیل ارائه درخواست گرانی 

طبق بررســی های انجام شده در 
ایران، متوسط مصرف نان حدود ۴۱۰ 
گرم در روز برای هر فرد است و با توجه 
به این که هر ۱۰۰ گرم نان ۲۷۴ کالری 
انرژی تولید می کنــد، می توان گفت 
هر فــرد روزانه حــدود ۱۱۰۰ کالری 
انرژی از طریق نــان دریافت می کند. 
نان در مقایسه با گوشت یا شیر، منبع 
فشرده تری از انرژی است، مفهوم این 
عبارت آن اســت که هر ۱۰۰ گرم نان 
۲۴۷ کیلو کالری انرژی تولید می کند. 
در حالی که برای تامین این مقدار انرژی 
از طریق گوشت، باید ۱۹۰ گرم گوشت 
)تقریباً ۲ برابر( و ۳۷۰ میلی  لیتر شیر 
)حدود ۴ برابر( مصرف شــود. غالت به 
ویژه نان از منابع اصلــی الگوی غذایی 
روزانه مردم ایران است و بخش عمده ای 
از نیازهای انرژی و پروتئین بدن را تأمین 
می کند، بــه طوری کــه روزانه حدود 

چهل تا پنجاه درصد انرژی دریافتی و 
۴۵ درصد پروتئین مصرفی از طریق نان 
تأمین می شود. ارزانی نان البته موضوعی 
با اهمیت برای ایرانیان است. گسترش 
شدید فقر در سال های اخیر اهمیت نان 
را در سبد غذایی ایرانیان افزایش داده 
است. به این ترتیب گرانی نان می تواند 
روند دریافت کالری طبقات فرودست 

جامعه را با بحرانی جدی مواجه نماید.  
 شورای قیمت گذاری نرخ جدید 

گندم را ابالغ کرد
حــاال در فضایی کــه تکذیب های 
رسمی درباره خبر تایید شده افزایش 
قیمت نان به گوش می رسد، ضرباهنگ 
گرانی گندم با گرانی گندم زده شد. کاظم 
خاوازی، رئیس شورای قیمت گذاری 
قیمت جدید گندم را برای اجرا به وزارت 
خانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی 
و دارایــی، صنعت، معــدن و تجارت و 
سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرده 
است. حاال با افزایش قیمت گندم، دالیل 
برای افزایش قیمت نان مستندتر از قبل 
نیز شده است. نکته اما اینجاست که  به 
دلیل تکانه های شدید اقتصادی، بیشتر 
خانوارهای ایرانی مرغ و گوشت را در سبد 
غذایی کاهش داده اند و با توجه به رشد 
قیمت برنج، گرنی نان می تواند وضعیت 
نامساعد خانوارهایی که در دهک های 
پایین درآمدی حضور دارند را با بحران 

جدی تری مواجه کند. 

معنای آشکار و نهان اظهارات ضدونقیض روسای اتحادیه ها:

نان گران شده؛ اما گفتند اعالم نکنید

رییس اتحادیه نانوایان 
سنتی: پیش از این افزایش 

قیمت به تصویب رسیده 
اما گفته بودند فعال اعالم 

نکنید 

گزارش های میدانی 
خبرنگار »توسعه ایرانی« 
نشان می دهد در محدوده 

مالصدرا، ونك، پارك وی و 
هروی، هر قرص نان سنگك  

تا ۱0 هزار تومان فروخته 
می شود و در غرب و جنوب 
غربی تهران نیز قیمت نان 
سنگك به ۵ تومان رسیده 

است

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر ناشــی از صادرات 
نفت از ســوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریز 
شده است و بانک مرکزی نتوانسته آن را تبدیل 
و تسعیر به ریال کند. برای همین بخشی از منابع 

ارزی ما نزد بانک مرکزی است.
به گزارش توسعه ایرانی، محمدباقر نوبخت در 
اظهاراتی در کالب هاوس، در پاسخ به پرسشی 
درباره تغییرات ارقام بودجه، گفت: الیحه بودجه 
۱۴۰۰ بالغ بر ۸۵۴ هزار میلیارد بود که مجلس 
آن را به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد افزایش داد؛ مبالغی 
که در مجلس افزوده شد را در ردیف های مختلف 
افزودند؛ به برخی دستگاهها بیشتر و به برخی 
کمتر. ۱۰۰ صفحه مجموعه این تغییرات است 
که به دولت ابالغ شد. در اینکه به چه دستگاهی 
بیشتر یا کمتر دادند دخالتی نداشتیم و هرچه را 

که به دولت ابالغ شده است؛ اجرایی می کنیم.
 استقراض از بانك مرکزی 

حرف بی اساسی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ 

به سوالی که به موضوع استقراض از بانک مرکزی  
و طلبکاری دولت از این بانک اشاره داشت؛ گفت: 
اگر تالش نشــود بین ما و آقای همتی اختالفی 
ایجاد شــود؛ باید بگویم که رقم قابل توجهی از 
محل فروش و صادرات فراورده های نفتی حاصل 
می شود که برای پرداخت یارانه ها و ... به حساب 

بانک مرکزی واریز می شود. مشکلی که دکتر 
همتی و بانک مرکزی دارند این است که 
موفق نمی شوند این رقم را تبدیل به ریال 
کند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی توانند 
که طلب ۱.۲ میلیارد دالری دولت را به 
صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این 

موضوع پایه پولی و تــورم را باال 
می برد.

وی با تاکید بر اینکه دکتر 
همتی هم این را قبول دارد 
و این به معنی نقص بانک 
مرکزی نیســت؛ گفت: 
استقراض از بانک مرکزی 
حرف بی اساســی است و 

دکتر همتی هم این را تایید می کند. ســازمان 
برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند 
و ما مشــکالت بانک مرکزی را درک می کنیم. 
طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت 
است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت 

آن استنکاف کند.
  رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: 
الیحه اولیه بودجه بالغ بــر ۸۵۴ هزار 
میلیارد تومان بود که از سوی مجلس 
۵۰۰ هــزار میلیارد تومــان افزایش 
یافت و در ردیف های مختلف 
تغییراتی ایجــاد و برخی 
را بیشــتر و برخی را کمتر 

افزایش داد.
 مابه التفــاوت بودجه 
اصالحی مجلس با دولت 
۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
بود که ایــن رقم در نهایت 
به یک هزار و ۲۵۴ هزار میلیارد 

تومان رسید.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به 
ســوالی در خصوص فرماندهی اقتصاد توسط 
سازمان، گفت: اگر منظور از فرماندهی، تدوین 
برنامه های توسعه و لوایح بودجه سنواتی باشد؛ 
بله این سازمان چنین مســئولیتی دارد. اما اگر 
منظور این اســت که همه بخش ها تابع به چپ 
چپ، به راست راست گفتن ما باشند؛ نه اینگونه 
نیست و نمی توانیم ادعای فرماندهی اقتصادی 
را داشته باشیم. سازمان برنامه مسئولیت رصد 
برنامه ای و توسعه ای کشور و مسئولیت تدوین 

برنامه های توسعه را دارد.
 پاسخ دوباره نوبخت به همتی: 

دولت از بانك مرکزی استقراض نکرده
اما پس از آنکه رئیــس کل بانک مرکزی در 
یک برنامه تلویزیونی به سخنان رئیس سازمان 
برنامه و بودجه واکنش نشان داد و اعالم کرد که 
بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت 
طلب دارد؛ بار دیگر در کالب هاوس نظر  نوبخت 

پرسیده شد.
معاون رئیس جمهور هم در پاسخ موکدا گفت: 

دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و بخشی 
از طلب برخی افراد از دولت، تهاترشده است. یعنی 
بدهی های برخی شرکتهای دولتی مثل جی تی 
سی به دولت منتقل شد و آنچه که در رقم بدهی 
دولت به بانک مرکزی اســت ناشی از این موارد 
است نه اینکه برای تصویب بودجه از بانک مرکزی 

استقراض کنیم!
وی افزود: حتما دکتر همتی تایید می کنند 
که یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون دالر ناشــی از 
صادرات نفت از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی 
واریز شده اســت و بانک مرکزی نتوانسته آن را 
تبدیل و تسعیر به ریال کند. برای همین بخشی 
از منابع ارزی ما نزد بانک مرکزی است، ولی بانک 
مرکزی برای مدیریت پایه پولی کشور مطالبات 
سازمان هدفمندی یارانه ها را نتوانست به ریال 

تبدیل کند.
نوبخت گفت: اینکه بانک مرکزی تالش می 
کند بخاطر محدود کردن پایه پولی، بخشی از 
مطالبات رسمی دولت را به خزانه واریز نکند را 
درک می کنم. ان شاهلل با رفع تحریمها مشکل 
بانک مرکزی حل بشــود و در پرداخت ارزهای 

دولت نزد بانک مرکزی اقدام کند.

نوبخت جزئیات طلب ١.٢ میلیارد دالری دولت از بانک مرکزی را افشا کرد

خبر

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت: به 
احتمال زیاد کره ای ها از طریق ووری بانــک ) WOORI ( و 
IBK بانک پول را هم برگردانند. بنابرایــن احتماال در مقابل 
بخشی از پول های بلوکه شده محصوالت می دهند و بخشی را 

نیز به صورت نقدی می پردازند.
حسین تنهایی در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت 
پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی افزود: طبق صحبت های 
جدیدی که با کره ای ها داشتیم، احتمال این موضوع زیاد است که 
ان شااهلل به زودی مشکل پول های بلوکه شده ایران در این کشور 
حل شود. البته این مساله ارتباط زیاد و مستقیمی با مذاکرات 
برجام دارد. ولی خود کره ای ها هــم رفت وآمد می کنند تا هم 

ارتباط را حفظ کنند و هم برای پول های بلوکه شده ایران در حال 
برنامه ریزی هستند. اینکه در مرحله اجرا به چه صورتی باشد 

فعال مشخص نیست.
وی اضافه کرد: ما پیشنهاد دادیم که یا خود پول را برگردانند 
یا اگر می خواهند در مقابل آن کاال بدهند کاالهای ساخته شده 
ندهند بلکه تجهیزات پزشکی یا صنعتی یا موارد مشابه باشد. 
کره ای ها در این مورد در ظاهر حرفی نمی زنند اما تمایل دارند که 

محصوالت را به جای پول به ایران بفرستند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با اشاره به 
نحوه بازپس دهی پول های بلوکه شده ایران گفت: به احتمال 
زیاد کره ای ها از طریق ووری بانک ) WOORI ( و IBK بانک 

پول را هم برگردانند. بنابراین احتماال در مقابل بخشی از پول های 
بلوکه شده محصوالت می دهند و بخشی را نیز به صورت نقدی 

می پردازند.
تنهایی در ادامه خاطرنشان کرد: در مقابل بخشی از پول های 
بلوکه شده پیش از محصوالت پزشکی دریافت کرده ایم. برای 
اینکه در مقابل بخشی از پول های باقی مانده نیز واکسن به بدهند 

نیز آمادگی دارند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد روند تجاری ایران و 
کره جنوبی اظهار کرد: روند مبادالت تجاری ایران و کره جنوبی 
بسیار کاهش داشته است. شــاید در ظرف ۱۵ سال گذشته به 

کمترین رقم رسیده ایم. رقم مبادالت بسیار کم و ناچیز است.

تنهایی یادآور شــد: کره ای ها در حال رفت و آمد هستند، 
امیدوار هستیم در حوزه هایی که قوی هستند مانند تجهیزات 
پزشکی، پتروشیمی، شیمیایی و غیره استفاده کنیم و بتوانیم 
در این زمینه ها سرمایه گذاری های خوبی داشته باشیم و ارتباط 

خود را برقرار کنیم.

کره پول های بلوکه شده ایران را چطور بازپرداخت می کند؟


