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 ایران همچنان در لیســت ســیاه 
FATF قرار گرفته اســت و ترکیه در 
لیست خاکســتری؛ اما واکنش ایران و 
ترکیه، این دو همســایه به یک موضوع 
بســیار متفــاوت اســت. در حالی که 
مصباحی مقدم این اتفاق را عادی دانسته 
و گفته اســت در واقع گروه اقدام مالی 
موسوم به اف ای تی اف نه داغی دارد و نه 
درفشی، در ترکیه نگرانی های شدیدی 
در این خصوص اعالم شــده اســت. بر 
اساس آخرین گزارش گروه ویژه اقدام 
مالی علیه پولشویی ایران و کره شمالی 
در لیست سیاه پولشــویی قرار دارند و 
ترکیه هم به لیست خاکســتری وارد 

شده است.
FATF ایران در فهرست سیاه

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، 
FATF روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه اعالم 
کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست 
»خاکستری« خود قرار داده است و ایران 
و کره شمالی کماکان در فهرست سیاه 

گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده اند.

گروه ویژه اقــدام مالــی، گروهی 
بین المللی که با هدف مبارزه با پول شویی 
در سطح جهانی فعالیت می کند و از ایران 
خواســته بود که با تصویب چند الیحه 
علیه پولشــویی و مبارزه با تروریسم از 
فهرست خاکستری خارج شــود اما با 
تصویب نشدن این لوایح، دوباره ایران را 
به فهرست سیاه برگردانده است و نسبت 
به مراودات مالی کشورهای مختلف با 

ایران هشدار داده است.
مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام 
 FATF،مالی، روز پنجشنبه گفته است
در جریان نشست سه روزه خود در این 
هفته مراکش، بورکینافاسو، سنگال و 
جزایر کیمن را به فهرســت کشورهای 
تحت نظــر اضافه کرد و پاکســتان را، 
علی رغم پیشــرفت های این کشور، در 

لیست خاکستری نگه داشت.
مارکوس پیلر اضافه کرده اســت، 
ترکیه باید »به مسائل جدی نظارتی« 
در بخش های بانکی، مسکن و امالک، 
معامالت طــال و ســنگ های قیمتی 

رسیدگی کند.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی تصریح 

کرد: ترکیه باید نشــان دهد که به طور 
موثر با پرونده های پیچیده پولشــویی 
مقابله می  کند و نشان دهد که شبکه های 
مالی تروریست ها، به ویژه گروه هایی که 
سازمان ملل تعیین کرده مانند القاعده و 

داعش، را تحت پیگرد قرار می دهد.
رویترز می گوید: تحقیقات نشــان 
می دهد که کشورهایی که در فهرست 
گروه اقدام مالی دچار تنزل رتبه بندی 
به خاکستری می شــوند، روابط آنها با 
بانک های خارجی و سرمایه گذارانی که 
از رتبه بندی FATF پیروی می کنند، 

تحت تاثیر قرار می گیرد.
رویترز اضافه کرده است قرار گرفتن 
 FATF ترکیه در فهرست خاکستری
می تواند بر کاهش ارزش پول ملی این 

کشور یعنی لیر تاثیر بگذارد. 
وزارت خزانــه داری ترکیــه روز 
 FATF پنجشنبه در واکنش به اقدام
در بیانیه ای اعالم کرد: علی رغم تمامی 
تالش های مــا در زمینــه مطابقت )با 
مقررات(، قرار دادن کشور ما در لیست 

خاکستری کار شایسته ای نبود.
وزارت خزانــه داری ترکیــه اضافه 

کرده اس، در دوره آتــی اقدامات الزم 
با همکاری FATF و همــه نهادهای 
مربوطه انجام می شود تا اطمینان حاصل 
شود که کشور ما در اســرع وقت از این 

لیست خارج می  شود.
FATF واکنش لیر به بیانیه

این موضــوع در حالــی رخ داد که 
 FATF لیر ترکیه در واکنش به بیانیه
به شدت واکنش نشــان داد و ارزش آن 
ریزش کرد. همچنین نگرانی های جدی 
درباره ورود سرمایه به این کشور و کاهش 

رشد اقتصادی مطرح شد.
این در شــرایطی اســت کــه در 
ماه های اخیر اقتصاد ترکیه مشــکالت 
و بی ثباتی هــای گوناگونــی را تجربه 
کرده اســت. مقامات ترکیه در واکنش 
به این اقدام FATF اظهارات مختلفی 
داشته و به طور مشــترک بر ناعادالنه 
بودن این اقــدام تاکیــد کرده اند. قرار 
گرفتن ترکیه در لیست خاکستری این 
نهاد بین المللــی می تواند اثرات منفی 
قابل توجهی بر روند ورود ســرمایه به 
ترکیه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بگذارد. این در حالی اســت که پیش از 
این، اقدامــات بی ثبات کننده اردوغان 
باعث شــده بود متغیر های اقتصادی 
ترکیه وضعیت خوبی را تجربه نکنند؛ 
برای مثال در پنج ســال گذشته میزان 
مالکیــت اوراق دولتی ترکیه توســط 
مالکان خارجی از ۲۵ به ۵ درصد کاهش 
یافته اســت که کاهش قابل توجهی را 

نشان می دهد.
در واکنش به این خبر لیر ترکیه که 
به تازگی بــه نرخ برابــری ۹ در برابر هر 
دالر آمریکا رسیده بود، با کاهش ارزش 
مواجه شد و به نرخ برابری ۹.۶  لیر در برابر 
هر دالر آمریکا رسید.این در حالی است 
که اســت که ماه گذشته این نرخ کمتر 
از ۹ بود و  به نظر می رسد این اتفاق تازه 
می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد ترکیه 
داشته باشد؛ اقتصادی که در سال های 
اخیر نسبت به شاخص های اقتصادی 
ســال های قبل افــت قابل توجهی را 
تجربه کرده است. این موضوع می تواند 

هشداری به سرمایه گذاران در اقتصاد 
ترکیه تلقی شود. 

 پژوهش های صنــدوق بین المللی 
پول در سال جاری نشــان می دهد که 
 ،FATF ورود به فهرســت خاکستری
ورود سرمایه به کشــور را تا ۷.۶ درصد 
از تولید ناخالــص داخلی کاهش دهد. 
ســرمایه گذاران خارجی در سال های 
اخیر به دلیل دخالت های سیاســی در 
سیاستگذاری پولی مانند تورم دورقمی، 
نرخ بهره منفی و اندک ذخایر ارزی این 
کشور ســرمایه خود را از ترکیه خارج 

کرده اند.
FATF مصباحی مقدم 

  نه داغی دارد نه درفشی!
با این حال واکنش ها به لیست سیاه 
FATF در ایران متفاوت بوده اســت و 
بســیاری از چهره های سیاسی و حتی 
مسئوالن اقتصادی ایران این موضوع را بر 
اقتصاد ایران بی تاثیر دانسته اند. طوری 
که حتــی عبدالناصر همتــی، رییس 
بانک مرکزی هم سال گذشته تصویب 
لوایح FATF را بر اقتصاد کشور بی تاثیر 
خوانده بود! و حــاال غالمرضا مصباحی 
مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان اینکه با قرار گرفتن مجدد 
نام ایران در لیست سیاه FATF تغییر 
تــازه ای در مراودات تجــاری ایران رخ 
نمی دهد، گفت: FATF نه داغی دارد و 
نه درفشی. فقط در این حد اعالم می کند 
که کشورها غیرهمکار هستند و در این 
موضوع نتیجه را دولت ها و شــرکت ها 

می گیرند.
مصباحی مقدمی درباره قرار گرفتن 
مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه 
اقدام مالی موسوم به FATFو وضعیت 
مراودات اقتصادی ایران اضافه کرد: گروه 
ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست 
خود را به روز کرده و گزارش جدید ارائه 

می دهد.
او گفت: اگر کشوری شروط این گروه 
را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این 
لیست حذف می شود در غیر این صورت 
اسم آن تکرار می شود. بنابراین هیچ اتفاق 

 FATF تازه ای رخ نخواهد داد چون کار
همین است.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام ادامــه داد: اف ای تــی اف در مورد 
برخی کشــورها اعالم می کند که این 
کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار 
هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که 
این کشورها استانداردهای این گروه را 

رعایت نکردند.
او اضافه کرد: آن کشورها بخواهند 
می توانند به توصیه های این گروه ترتیب 
اثر بدهند، معنای آن این اســت که این 
هشــدار را جدی تلقی کرده و بر اساس 
آن در تعامالت اقتصادی خود احتیاط 
می کنند، در کشــوری سرمایه گذاری 
نکرده و یا با شرکتی که منطبق با شرایط 
مقرر در FATF عمل نمی کند، تعامل 
نمی کنند اما اگــر بخواهند همچنان 
ادامه بدهند هــم می توانند به مراودات 
خود ادامه دهند و کسی نمی تواند مانع 

آنها شود.
این موضوع در حالی رخ می دهد که 
 FATF تحریم ایران و فهرســت سیاه
ارتباطات بانکی ایران با شــبکه بانکی 
جهان را قطع کرده و ایران حتی قادر به 
دریافت پول فروش نفت خود نیست و 
از این رهگذار میلیاردها دالر پول فروش 
نفت در سایر کشورها بلوکه شده است. 
دولت سیزدهم در واکنش به این موضوع 
تهاتر نفت و اقالم کاالیی را در دستور کار 

خود گذاشته است!

اظهارات خام اندیشانه و بی اعتنایی مسئوالن تهران؛ و نگرانی آنکارا 
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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت: تالش می شود با همکاری مجلس 
بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری تدوین 
شود و نیازی به اســتقراض و خلق پول 

نباشد.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه 

، سید مســعود میرکاظمی در مراسم 
بزرگداشــت روز آمــار و برنامه ریزی 
گفت: اطالعات مناسب و ضروری باید 
بیش از گذشــته پایه و اســاس برنامه 
ریزی ها، حرکت ها و تصمیم گیری های 

مسئولین کشور قرار بگیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
کشور به ســمت تغییرات اساسی در 
ســاختار بودجه حرکت می کند افزود: 
در گذشته زیرســاخت های فراوانی در 
جای جای کشور ایجاد شده اما اثر الزم 
بر متغیرهــای کالن اقتصادی و بهبود 

معیشت مردم نداشته است.
وی با تاکیــد بر اینکــه تغییر یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر اســت، افزود: 
منابع محدود کشــور بایــد به صورت 
اثربخش استفاده شود، به عبارت دیگر 
این منابع باید منجر به افزایش رشــد 

اقتصادی شود.
میرکاظمی به زخم کهنه مشکالت 

ساختاری بودجه و تاکید چندباره مقام 
معظم رهبری بر حل این معضل اشاره 
و تصریح کرد: دولت سیزدهم در اولین 
بودجه خود تغییرات بنیادین را اعمال 
خواهد کرد؛ البته در این مسیر مجلس 
تاکنون همکاری و همراهی بسیار خوبی 

داشته است.
معــاون رئیس جمهور با اشــاره به 
اینکه اساســی ترین محور حرکت در 
سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی بر اساس رشد 
اقتصادی با محوریت بهره وری خواهد 
بود، گفت: ظرفیت های بالاستفاده در 
کشور زیاد اســت و مهم عزم حرکت به 
سمت رشد و اســتفاده از توان داخلی 

مبتنی بر برنامه ریزی صحیح است.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه آن چیزی 
که ضرورت دارد حرکت از وضع موجود به 
وضع مطلوب است ادامه داد: تغییر ریل 
اقتصادی نیاز به زمان و فرهنگ سازی 
دارد اما این کار اخیراً در سازمان برنامه 
و بودجه ســرعت گرفته و بودجه سال 
۱۴۰۱ بر مبنای برنامه و ساختار جدید 
که در برگیرنده اهداف کالن اقتصادی 

است به مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نقش 
مرکز آمــار را در رصد آمــار حوزه های 
مختلــف اقتصادی و فرهنگی بســیار 
مهم دانست و گفت: مرکز آمار می تواند 

اطالعات ضروری و مهم را مرتب تهیه و 
اعالم کند. لذا تقویــت و ارتقا مرکز آمار 
مهم اســت تا این مأموریت را به خوبی 

انجام دهد.
میرکاظمی با بیان اینکه الزم است 
پایه همه حرکت های دولت مرکز آمار 
باشد؛ گفت: در شورای عالی آمار تصویب 
شده که تنها مرکز ارائه گزارش رسمی 

کشور مرکز آمار است.
معــاون رئیســجمهور بــه تغییر 
آمارگیری سنتی به شکل ثبتی مبنا در 
مرکز آمار اشاره کرد و گفت: این تغییر، 
تحولی اساســی در مرکز آمار است که 
می تواند ســرعت و دقت را بــاال ببرد و 
هزینه هــا را کاهــش داده و دوره های 
آمارگیری را کوتاه کنــد، اما الزمه آن 
این است که همه دستگاه ها، بانک های 
اطالعاتی خــود را در اختیار مرکز آمار 

قرار دهند.

ادعای معاون رئیس جمهور: 

بودجه 1401 بدون کسری تدوین می شود 

خبر اقتصادی

فعالیت بسیاری از صادرکنندگان 
بزرگ متوقف شد

ایســنا- عضو اتاق 
بازرگانی ایران می گوید 
سیاســت های غلــط و 
فشــارهایی کــه روی 
صادرکننــدگان وجود 

داشته باعث شده بسیاری از صادرکنندگان بزرگ 
و شناسنامه دار ایرانی در سال های گذشته فعالیت 
خود را متوقف کنند.علی شــریعتی گفت: با توجه 
به شرایطی که اقتصاد ایران امروز با آن رو به روست، 
تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساســی 
یک اولویت بسیار مهم است. ما در سال های اخیر 
دسترســی به بخش مهمی از درامدهای نفتی را 
از دســت داده ایم و از این رو در این مســیر تقویت 
صادرات غیرنفتی و تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل 

از آن به کشور اهمیت فراوانی دارد.
    

هشدار نسبت به سقوط شدید 
قیمت بیت کوین!

کوین تلگراف-  صندوق پوشــش ریســک 
پنترا کپیتال در یادداشتی به معامله گران هشدار 
منتظر ریزش بسیار شدید قیمت بیت کوین پس 
از پایان چرخه صعودی فعلی باشــند تا جایی که 
مدل سازی های صورت گرفته توسط این موسسه 
نشان می دهد ارزش بیتکوین ممکن است در این 
مرحله تا ۸۰درصد ریزش کند. ریزش ۸۰ درصدی 
بیت کوین برای این رمز خیلی دور از دسترس نیست 
و بررسی های تاریخی نیز نشــان می دهد قیمت 
بیتکوین در سال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ نیز 

چنین سقوط هایی را تجربه کرده است.
بزرگترین ریزش قیمــت بیت کوین مربوط به 
رســیدن قیمت آن از ۲۰ هزار و ۸۹ دالر به ۱۱۱۱ 
دالر بود. این رمز در هر دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز در 
مقاطعی ریزش های ۶۱ درصدی و ۵۴ درصدی را 
تجربه کرد و چرخه خرسی ۲۰۲۱ می تواند قیمت 
آن را به چیزی حدود ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار دالر برساند.  

    
 فرونشست ساالنه تهران،
 ۶ برابر استاندارد جهانی

صداوسیما- مدیر 
امور حفاظت از منابع آبی 
شــرکت آب منطقه ای 
تهــران از فرونشســت 
ساالنه ۱۸ تا ۲۵ سانتی 

متری در دشت های استان تهران خبر داد.
حسن زحمتکش با اشاره به اینکه استاندار جهانی 
در خصوص فرونشست ۴ سانتی متر در سال است 
افزود: بر اساس آمار سازمان زمین شناسی ساالنه در 
استان تهران بیش از ۱۸ تا ۲۵ سانتی متر فرونشست 
اتفاق می افتد که این رقم بسیار بیشتر از استاندارهای 
جهانی است.وی با بیان اینکه فرونشست های استان 
تهران به علت برداشت های بی رویه از سفره های آبی 
زیرزمینی است گفت: میانگین افت سطح سفره های 
زیرزمینی یک متر است که این رقم در مناطقی مانند 

دشت ورامین به ۳ تا ۴ متر نیز می رسد.
    

 گرانی رب ربطی
 به گوجه ندارد

ایلنا- رییس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: 
گرانی رب گوجه فرنگی تابعی از گرانی گوجه نیست 
و باید گرانی این محصول را در مناسبات کارخانه 
داران جست وجو کنیم.مصطفی دارایی نژاد افزود: ۵ 
ماه پیش نرخ گوجه درجه یک کیلویی ۵ هزار تومان 
بود و گوجه ربی کیلویی ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان 
خرید و فروش می شد. پس می توان نتیجه گرفت 
که نسبتی بین گرانی رب و گرانی گوجه وجود ندارد 
و گرانی اخیر را باید در مناسبات کاری کارخانه داران 

جست وجو کرد.
    

افزایش ۲۰ برابری قیمت بنزین 
در ونزوئال

ایســنا- دولت ونزوئال از روز یکشنبه قیمت 
بنزین یارانه ای را ۲۰ برابر افزایش خواهد داد.

شرکت نفتی دولتی PDVSA اعالم کرد افزایش 
قیمتهای سوخت یارانه ای به دلیل بازتعریف ارز ملی 
ضروری است. این افزایش چند هفته پس از انتشار ارز 
جدید »دیجیتال بولیوار« صورت می گیرد که از اول 
اکتبر شش صفر ارز قبلی در آن حذف شده است.این 
دومین افزایش قیمت سوخت یارانه ای از ژوئن سال 
۲۰۲۰ است که دولت نیکالس مادورو، رییس جمهور 
ونزوئال به منظور تضمین تولید و توزیع سوخت در 
کشور به سیاست چند دهه ای فریز قیمت سوخت 
پایان داد. با وجــود افزایش قیمت بنزین در ونزوئال، 
 PDVSA سوخت یارانه ای که از ســوی شرکت
عرضه می شود، همچنان یکی از ارزانترین قیمتهای 

سوخت در جهان به شمار می رود. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به رشــد 
اقتصادی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ علیرغم 
آسیبهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا، تاکید 
کرد: این امر نشــان دهنده آن است که اقتصاد 
ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به 

سمت بهبود حرکت کرده است.
به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی در 
جلسه ای با حضور مدیرعامل صندوق بین المللی 
پول، وزرای اقتصاد، روسای کل بانک های مرکزی 
و روسای موسسات مالی منطقه ای حوزه »مناپ« 
)MENAP( که به صورت مجازی برگزار شد، 
گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب 
سختی از همه گیری ویروس کرونا دیده است، اما 
اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی 

قرار دارد. آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد 
۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل 
دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی 
با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به 
منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید 
واکسن از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است.

رئیــس کل بانــک مرکزی افــزود: بخش 
غیرنفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشــد کرده 
که نشــان دهنده آن اســت که اقتصاد ایران به 
طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت 
بهبود حرکت کرده است. عالوه بر این، به دلیل 
سیاســت های حمایتی مالی و پولــی دولت و 
بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در ســه ماهه 
دوم سال ۲۰۲۱ به ۸/۸ درصد رسید که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان 
می دهد.وی ادامه داد: در حال حاضر فرایند بهبود 
اقتصاد جهانی در شرایط با ثبات  تری قرار دارد اما 
همچنان در داخل و بین گروه  کشورها نابرابری 
وجود دارد، که نشان دهنده اهمیت قدرت و دوره 
زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز 
پیشرفت فرایند واکسیناسیون است. متأسفانه، 
واکسیناسیون با روند چندگانه، با ایجاد شکاف 
گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر به 

بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.
هیچ کشوری در امان نیست

صالح آبادی با تاکیــد بر اینکه هیچ 
کشوری در امان نیست، مگر اینکه تمامی 

کشورهای جهان در برابر این 
ویروس ایمن شوند، افزود: 
با توجه به یک رقمی بودن 
میزان واکسیناســیون در 

کشــورهای با درآمد پایین، تحقق هدفگذاری 
صندوق برای واکسیناسیون ۴۰ درصدی تا پایان 
سال جاری میالدی و ۶۰ درصد تا اواسط سال 
۲۰۲۲ مشکل اســت و هرگونه تعلل و طوالنی 
شدن واکسیناسیون در هر منطقه، بزرگترین 

تهدید برای چشم انداز اقتصاد جهانی است.  
 رییس کل این بانک با اشــاره به اینکه روند 
کلی تخصیص SDR در سال ۲۰۲۱ نمی تواند 
در کمک به اعضا برای برآوردن نیازهای طوالنی 
مدت در زمینه هزینههای مربوط به کوید ۱۹ 
مناسب باشد، تصریح کرد: همچنین یک 
فرصت تاریخی برای افزایش منابع وام دهی 
صندوق بین المللی پول از طریق مشارکت 
داوطلبانه بخشی از اعضا با منابع 
خارجی قــوی در صندوق 
توسعه پایداری با مدیریت 
صندوق بین المللی پول 

برای کمک به اعضــا در رویارویی با چالش های 
بلندمدت متعدد، از جمله کاهش فقر ، تقویت 
سرمایه فیزیکی و انسانی و تقویت سطح تاب آوری 
در برابر تغییرات آب و هوایی ایجاد شده است که ما 
از این ابتکار به طور کامل حمایت کرده ایم و باید 
تاکید کنم  که حمایت صندوق باید با اولویتهای 

کشور مطابقت داشته باشد.
صالح آبادی در ادامه با تاکید بر استقبال ایران 
از طرح و اســتراتژی جدید صندوق بین المللی 
پول برای کمک به اعضا در مواجهه با چالش های 
مربوط به تغییرات آب و هوایی، تصریح کرد: همه 
ما توافق داریم که تغییر آب و هوایی یک تهدید 
جهانی است که بار آن به طور نامتناسبی بر دوش 
کشورهایی که ســهم ناچیزی در تولید کربن 
دارند، ایجاد شده است. تغییرات آب و هوا دارای 
ویژگی ها و ابعاد بسیاری است، که دارای اهمیت 

متفاوتی در مناطق و کشورهای مختلف است.

رئیس کل بانک مرکزی:

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

بی اعتنایی ایران به تداوم 
قرارگیری در لیست سیاه 

اف ای تی اف در حالی رخ 
می دهد که تحریم ایران و 

قرارگیری در لیست سیاه، 
ارتباطات بانکی ایران با 

شبکه بانکی جهان را قطع 
کرده و ایران حتی قادر به 
دریافت پول فروش نفت 

خود نیست

مریم شکرانی


