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فروش سهام بزرگترین شرکت 
نفتی دنیا کلید خورد

عربستان ســعودی روز یکشــنبه اعالم کرد 
طرح های شرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی 

برای عرضه سهام را تصویب کرده است.
به گزارش ایسنا، این غول نفتی در مسیر تبدیل 
شدن به یک شرکت سهامی عام گام برداشته است و 
در حالی که عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو ممکن 
است به بزرگترین رویداد در نوع خود تبدیل شود اما 
مطابق با اهداف مورد نظر دولت عربستان سعودی 

نخواهد بود.
سازمان بازار ســرمایه عربستان سعودی اعالم 
کرد آرامکو قصد دارد درصد نامشــخصی از سهام 
خود را به فروش رساند که انتظار می رود معامله آن 
از ماه آینده آغاز شــود. بانکدارانی که در این زمینه 
فعالیت می کنند به دولت عربستان سعودی اظهار 
کرده اند که سرمایه گذاران احتماال ارزش آرامکو را 
۱.۵ تریلیون دالر ارزش گذاری می کنند که کمتر 
از دو تریلیون دالر مورد نظر دولتمردان ســعودی 

خواهد بود.
آرامکو در کســب و کار نفت، یک غول بزرگ به 
شــمار می رود و به تنهایی حدود یک دهم از نفت 
جهان را تولید می کند. این شــرکت سال میالدی 
گذشته ۱۱۱ میلیارد دالر درآمد خالص داشت که 
تقریبا دو برابر سود اپل و بسیار باالتر از رقیبانی مانند 

اکسون موبیل و رویال داچ شل بود.
با اعالم تصمیم دولت عربستان در روز یکشنبه، 
ممکن است آرامکو رکورد بزرگترین عرضه اولیه 
عمومی ســهام جهان را به نام خود ثبــت کند و از 
رکورد قبلی ۲۲ میلیارد دالر فروش شرکت تجارت 
الکترونیکی چینــی علی بابا در یک روز در ســال 

۲۰۱۴، فراتر رود.
اما عرضه اولیه عمومی ســهام آرامکو برخالف 
اهداف بلندپروازانه عربســتان پیش خواهد رفت. 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی زمانی 
که در سال ۲۰۱۶ برنامه فروش سهام آرامکو را اعالم 
کرد، گفته بود این شــرکت حدود دو تریلیون دالر 
ارزش خواهد داشــت و عرضه سهام تا سال ۲۰۱۷ 
انجام می گیرد و سهام این شــرکت عالوه بر بازار 
داخلی، در بازارهای بیــن المللی مانند نیویورک، 

لندن یا نیویورک معامله خواهد شد.

عرضه سهام آرامکو در سه سال گذشته چندین 
بار بر سر پیچیدگی آماده سازی فاینانس و عملیاتش 
که مدتها محرمانه نگه داشته شده بود، به تاخیر افتاد 
و در حالی که محمد بن سلمان تمایل داشت معامله 
سهام آرامکو عالوه بر بازار داخلی، در یک بازار سهام 
برجسته تر انجام گیرد. به نظر می رسد فعال چنین 

برنامه ای از دستور خارج شده است.
    

مرکز آمار اعالم کرد:
افزایش ٧,٣ درصدی نرخ تورم 

تولیدکننده بخش خدمات
مرکز آمار ایران اعالم کرد: تغییرات شــاخص 
قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابستان 

۱٣٩٨ به ۷,٣ درصد رسید.
به گــزارش ایلنــا، تغییرات شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابستان۱٣٩٨ 
به ۷,٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع 
در فصل بهــار  ۱٣٩٨، ۱.۴ واحــد درصد افزایش 
دارد. کمترین تــورم فصلی به ترتیــب مربوط به 
بخش های "خدمات واسطه گریهای مالی )بیمه(" 
)۰.٨ درصد (، "خدمات آمــوزش" )۱.۴ درصد ( و 
"خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و 
کار" )۵.۲ درصد ( می  باشد. بیشترین تورم فصلی 
تولید نیز مربوط به "خدمات بهداشت و مددکاری 
اجتماعی" )۱۰.۵ درصد ( است. تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور  
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل تابستان۱٣٩٨ به ٣۰,٩ درصد رسید که در 
مقایسه با همین اطالع در در فصل بهار  ۱٣٩٨، ۱.۷ 

واحد درصد کاهش داشته است.
 به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توســط 
ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان 
در داخل کشور، در فصل تابستان۱٣٩٨ نسبت به 
فصل تابستان۱٣٩۷، ٣۰.٩ درصد افزایش دارد. در  
بخش های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش 
"خدمات آمــوزش")۱٨.۴ درصد( و بیش ــترین 
نرخ مربوط به بخش "خدمات هتل و رســتوران" 

)۵۷.٣درصد( است.

خبر اقتصادی

 شماره   372   /   دوشنبه  13 آبان   1398  /    6 ربیع االول 1441  /   4 نوامبر   2019

محمود نوروزیه

به گفتــه رئیس کنفدراســیون 
صادرات ایران تراز تجاری کشور ۲۷٣ 
میلیون دالر منفی شده است و به بیان 
دیگر صادرات در شش ماهه اول سال 
جاری به رغم کاهش ارزشی، به لحاظ 
وزنی با ۲۲ درصد رشد مواجه بوده و تراز 
تجاری با اختالف ۲۷٣ میلیون دالری، 

به نفع واردات منفی است.
این در حالی اســت کــه صادرات 
ایران به ۱٨ کشور همســایه با حدود 
۶۰۰ میلیون جمعیت و ۲۰۰۰ میلیارد 
دالر تجارت ســاالنه؛ تنها ٣۷میلیارد 
دالر اســت یعنی کمتر از ۲ درصد اما 
به زعم فعاالن اقتصادی چنانچه ایران 
بتواند سهم خود را از این بازار به ۴ درصد 
برساند، ضمن عبور از تحریم های نفتی، 
حداقل۵.۷ میلیون شــغل نیز ایجاد 

می شود.
تشدید روند نزولی تجارت ایران با 
اروپا براساس آمار اعالم شده، در سال 
جاری بــه وضعیت هشــدار و بحران 
نزدیک شده اســت، به طوری که ۲٨ 
عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اول سال 
۲۰۱٩ تنها ۱/٣ میلیارد یورو صادرات 
به ایران داشته اند و این در حالی است 
که این کشورها فقط ۱/۱ میلیارد دالر 
کاال از ایران خریداری کرده اند که این 
میزان نســبت به چهار ماه اول ســال 
۲۰۱٨ کاهش حــدود ۵۶ درصدی را 
تجربه کرده است. در نقطه مقابل نیز با 
توجه به ابعاد گسترده تحریم ها، ایران 
۲۱٨ میلیون یــورو کاال به اروپا صادر 
کرده است که در مقایسه با مدت زمان 
مشابه ســال قبل افت ٩٣ درصدی را 

نشان می دهد. 
بعد از خــروج آمریــکا از برجام، 
اروپایی ها متعهد شــدند که ایران از 
منافع برجام برخوردار شــود، ولی در 
ادامه مسیر با شروع تهدیدهای آمریکا 
نتوانستند به این تعهد خود عمل کنند. 

درحال حاضر نیز به رغم اجرایی نشدن 
اینســتکس و کانال مالی وعده داده 
شده اروپایی ها، تجارت سنتی ایران با 
اتحادیه اروپا توانســته در مورد برخی 
کاالها ادامه پیدا کنــد، اما نکته حائز 
اهمیت این است که اروپایی ها حتی در 
لیست ۱۰ مقصد صادراتی اصلی ایران 

نیز قرار ندارند.
بر همین اصل بسیاری از کارشناسان 
معتقدند بــه  جای اروپا، بهتر اســت 
همسایگانمان را دریابیم زیرا در صورتی 
که سیاســت های اقتصادی کشــور 
در مســیر تنوع بخشــی به صادرات، 
تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با 
کشورهای همسایه، ایجاد شبکه جدید 
ارزی به جای ســوئیفت و پیوستن به 
اتحادیه اوراســیا قرار گیرد و از طرف 
دیگر بر استفاده از تعرفه های تجاری 
در روابط با کشورهای همسایه با توجه 
به جمعیت تاکید شود؛ این امر می تواند 

زمینه گسترش مبادالت را رقم بزند.
یحیی آل اســحاق، رئیــس اتاق 
مشــترک ایران و عراق در این زمینه 
معتقد است: »سهم کشورمان از تجارت 
جهانی سه هزارم درصد است که این 
عدد باید به یک درصد برســد، چون 
ظرفیت آن در کشــور وجــود دارد و 
با توســعه تجارت با همســایگانمان 
می توانیم بی نیاز از اروپاییان باشــیم، 
به طوری که مذاکره با ۱٨ کشور اروپایی 
که دولت تاکید زیادی بر آن داشــت، 
درنهایت می توانست سه میلیارد دالر 
)در حال حاضــر ۲۰۰ تا ٣۰۰ میلیون 
دالر( برای ایران رهاورد داشــته باشد 

که یک دهم تجارت با عراق هم نبود.«
براین اساس با توجه به هدفگذاری 
صادراتی ایران در شرایط بحرانی اخیر 
تمرکز تجارت خارجی بر ۱۵ کشــور 
همســایه در اولویت قرار گرفته است 
که براســاس آمار این کشورها ساالنه 
۱۱۰۰ میلیارد دالر کاال وارد می کنند، 
ولی سهم ایران از این بازار، فقط ۲ درصد 

است.  آمارهای تجارت خارجی گویای 
این واقعیت است که بسیاری از کشورها 
تقاضا برای کاالهــای ایرانی را کاهش 
داده اند و ۵ کشوری که به عنوان مقاصد 
اقتصادی ایران مطرح بودند اینک دچار 

تنزل رتبه و تغییر جایگاه شده اند.
در چشم انداز روابط تجاری ایران، 
امارات که زمانی در نقش واســطه در 
جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران بود؛ 
اکنون به رتبه چهارم نزول پیدا کرده که 
این مسئله نشان از تاثیرگذاری قابل 
تامل دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی 

اقتصادی دارد.
 عبور از تحریم ها با اولویت 
تبادل تجاری با همسایگان 

»تمرکز بر صادرات در قالب  تهاتر«، 
»امضای موافقت نامه های تجارت آزاد 
و تجارت ترجیحی با همســایگان« و 
»رونق بخشــیدن به تجارت مرزی« 
سه پیشنهادی اســت که پیش از این 
محمدرضا کرباسی، معاون بین الملل 
اتاق ایران برای تجارت با کشــورهای 

همسایه، مطرح کرد.
مطابق آخرین آمارها ایران حدود 
۲۴ میلیارد دالر به ۱۵ کشور همسایه 
صادرات دارد، عددی که نشان دهنده 
ســهم حدود ۲ درصــدی از مجموع 

واردات کشورهای همســایه است. از 
سوی دیگر، آمارهای تجارت خارجی با 
همسایگان در سال ٩۷ نشان می دهد، 
مبادالت تجاری ایران با ۱۵ کشــور 
همسایه به لحاظ ارزشی ٣۵میلیارد و 
۵٨٣ میلیون دالر است؛ بر این اساس 
ارزش واردات از این کشورها ۱۱میلیارد 
و ۵۲۲ میلیون دالر و ارزش صادرات به 
آنها ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دالر است. 
همچنین در سال گذشته صادرات به 
۱۵ کشور مذکور به لحاظ ارزشی رشد 
٣ درصدی داشته و واردات از آنها با افت 
۲٣ درصدی همراه بوده است. در این 
شرایط به نظر می رسد سیاست گذار 
تالش دارد تا ریل گــذاری صادراتی را 
با شتاب بیشتری به سمت بهره مندی 

از ظرفیت  بازار همسایگان سوق دهد.
با تحریم قطر توســط کشورهای 
عربی همچون امارات، مصر و عربستان 
و کمک ایران به این کشــور به ویژه در 
زمینه تأمین مواد غذایی در دو ســال 
اخیر گام های تــازه ای برای تجارت با 
این کشور برداشته شــده هرچند که 
نسبت به میزان ظرفیت توسعه تبادل 
تجاری با این کشور همچنان فرسنگ ها 
فاصله وجود دارد. در گذشــته تبادل 
تجاری بین ایران و قطر بین ۴۰ تا ۵۰ 
میلیون دالر بود که  اکنون این رقم به 
۲۵۰ میلیون دالر رسیده است؛ اما به 
زعم فعاالن این بازار این میزان تبادل 
قابلیت افزایش به یک میلیارد دالر را نیز 
دارد و حتی در صورت سرمایه گذاری 
مشترک بین دو کشور چشم انداز بیش 
از یک میلیارد دالر را نیز می توان محقق 

ساخت.
عمان نیز ظرفیت ۲ میلیارد دالری 
برای توسعه تبادالت تجاری با ایران را 
دارد. این کشور با جمعیت پنج میلیون 
نفری، ۲۰ میلیارد دالر در سال واردات 
دارد که بــه این لحــاظ می تواند بازار 
خوبی برای صادرات کاالهای تولیدی 

ایران باشد.
حجم صادرات ایران به عمان سال 
گذشته به ۷۲٨میلیون دالر افزایش 
یافت که این امــر  می تواند دورنمای 
مثبتی را برای توســعه صادراتی رقم 
بزند، زیرا این کشور با ۱۵ کشور عربی 
- آفریقایی، آمریکا، ســنگاپور، چهار 
کشــور اروپایی و کشورهای شینگن 

قرارداد تجارت آزاد دارد، بنابراین اگر 
گسترش صادرات به عمان در دستور 
کار قرار گیرد می توانیم با تعرفه صفر 
درصد کاالهای ایرانی را به این کشورها 

نیز صادر کنیم.
افغانستان نیز پتانسیل ۷میلیارد 
دالری برای صادرات کاالهای ایرانی 
را دارد. در حال حاضر این کشــور در 
جایگاه پنجم مقاصــد صادراتی ایران 
دیده می شود، ولی بیشتر بازار مصرفی 
افغانســتان را چینی هــا و ترک ها در 
اختیار دارند. این در حالی اســت که 
صادرات ایران به این کشــور به حدود 
دو میلیارد دالر می رســد؛ اما بســتر 
ارتقای صادراتی تا هفت میلیارد دالر 
نیز فراهم است چراکه هزینه واردات 
کاالهای مصرفی افغان هــا از ترکیه و 
چین بسیار گران تمام می شود و این 
مســئله می تواند به عنوان یک مزیت 

رقابتی برای ایران مطرح باشد.
اما عراق به عنوان یکی از مهمترین 
مقاصد اقتصادی ایران در سال های اخیر 
مورد توجه فعاالن تجاری قرار گرفته 
اســت. آنچه که دیپلماسی اقتصادی 
ایران برای تبادالت تجاری با عراق در 
نظر گرفته است، رســیدن به مرز ۲۰ 
میلیارد دالر در سال است که هم اکنون 
این عــدد ۱٣میلیــارد دالر را تجربه 

کرده است.
با این حال روابط تجاری با این کشور 
می تواند تحوالت امنیتی و سیاسی برای 
ایران به همراه داشته باشد که در صورت 
کاهش تبادالت تجاری باید شاهد از 
دست رفتن بازار این کشور و واگذاری 
آن به رقبای خود یعنی ترکیه، عربستان 

و عمان باشیم.
صادرات ایران بــه عراق در پنج ماه 
ابتدای ســال جاری نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل با رشد ٣۰ درصدی 
مواجه بود که این افزایش بیشتر به  دلیل 

صادرات انرژی رقم خورده است.
تعامالت تجاری بــا ترکیه نیز در 
حال حاضر ۱۵ میلیارد دالر است که 
می تواند به ٣۰ میلیارد دالر هم برسد 
چراکه کارنامه تجارت خارجی ایران 
در بهار امسال از ۵ برابر شدن صادرات 
کاالهای غیرنفتی به همسایه شمال 
غربی حکایت دارد. مطابق آمارها، ترکیه 
به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران 

تبدیل شــده و میزان صادرات به این 
کشور در سه ماه منتهی به خردادماه 
٩٨ به ۲ میلیــارد و ۲٣۵ میلیون دالر 
رسیده که در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشته، رشد قابل توجه ۵ برابری 
رقم۴٣۰ درصــدی را ثبــت کرده و 
این کشــور را در جایگاه سوم مقاصد 

صادراتی ایران قرار داده است.
ســوریه نیز به عنوان بازار جدیدی 
مطرح اســت کــه به گفتــه الهوتی 
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران 
در آینــده نزدیک، تبدیل بــه یکی از 
بازارهــای مهــم ایران خواهد شــد؛ 
چراکه با توجه به تخریب ٨ ســاله ای 
که این کشــور در جنگ داشته است، 
فرصت برای صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندســی ایران فراهم است تا 
بتوانند عالوه بر حضــور در پروژه های 
بازسازی این کشــور، کاالهایی را نیز 
 متناسب با بازار ســوریه به این کشور 

صادر کنند.
البته حضور پررنگ صادرکنندگان 
ایرانی در ســوریه، بــه دو عامل مهم 
بستگی دارد، به این معنا که با توجه به 
اینکه سوریه عضو اتحادیه عرب است، 
صادرات برخی کشورهای عضو به آن، 
مشمول تعرفه صفر می شود؛ بنابراین 
انتظار مــی رود که با توجــه به رابطه 
سیاسی خوبی که میان دو کشور وجود 
دارد و ایران هم در طول هشــت سال 
سخت جنگ سوریه، به لحاظ معنوی 
و مادی در کنار این کشــور بوده است، 
بتوان از طریق معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه، راهی را پیگیری کرد که 
تعرفــه کاالهای ایرانی بــه حداقل یا 

صفر برسد.
از نگاه الهوتی نکته دومی که باید 
در این حوزه در نظر گرفته شود، ایجاد 
یک کانال مالی برای روابط اقتصادی 
دو کشــور اســت؛ به این معنا که اگر 
همانطور که نقل و انتقال پول میان ایران 
و افغانســتان یا عراق با مشکل مواجه 
است، در سوریه نیز این شرایط را تجربه 
کنیم، آن گاه ممکن است به رغم داشتن 
فرصت صادرات کاال به سوریه، به دلیل 
نبود کانال مالی مناسب، نتوانیم شرایط 

را به خوبی پیش ببریم.

در تجارت خارجی به  جای اروپا، همسایگان را دریابیم

هدف گیری هدفمند

در 18 کشور همسایه با 
حدود ۶۰۰ میلیون جمعیت 
و ۲۰۰۰ میلیارد دالر تجارت 

ساالنه، سهم صادرات ایران 
تنها ۳۷میلیارد دالر است 

یعنی کمتر از ۲ درصد؛ 
اما چنانچه ایران بتواند 
سهم خود را از این بازار 

به 4 درصد برساند ضمن 
عبور از تحریم های نفتی، 
حداقل۵.۷ میلیون شغل 

نیز ایجاد می شود

 صادرات ایران به 18 کشور 
همسایه با حدود ۶۰۰ 

میلیون جمعیت و ۲۰۰۰ 
میلیارد دالر تجارت ساالنه؛ 

تنها ۳۷میلیارد دالر است 
یعنی کمتر از ۲ درصد؛ 
اما چنانچه ایران بتواند 
سهم خود را از این بازار 

به 4 درصد برساند، ضمن 
عبور از تحریم های نفتی، 
حداقل۵.۷ میلیون شغل 

نیز ایجاد می شود

خبر

تاکنون فرصت های سه و چهار ماهه بسیاری به ما داده شده 
است و باالخره تا یک سال، دو ســال تا چهار سال این موضوع 
طول کشید. امروز و در آخرین جلسه اعالم کردند که بهمن ماه 
پایان کار است. اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خالص به 
سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم ها به شدت آسیب 

دیده است.
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امــور خارجه به بیان 

اظهاراتی صریح درباره ضرورت تصویب FATF پرداخت.
غالمرضا انصاری در گفت وگو بــا روزنامه »اعتماد« گفت: 
یکی از هشــدارهایی که وزارت خارجه در جلســات مختلف 
داده است، بحث FATF است. مانند این است که شما از من 
سوال کنید نظر شما در مورد سفرکردن چیست؟ من می گویم 
سفرکردن کار بسیار خوبی است، ولی مخالف گرفتن پاسپورت 
هستم. کسی که می خواهد از مرزهای کشور خود خارج شود، 
یک شرط مورد توافق بین المللی، داشــتن پاسپورت است. 
امروز FATF یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران 

می خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر 
نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن FATF است.

وی یادآور شــد: امروز FATF و مقررات آن شرط حضور 
سیستم بانکی ما در بیرون از مرزهاســت. خواه این بانک در 
افغانستان، ســوریه و چین باشــد یا در اروپا. متاسفانه به این 

مفهوم توجه نشده است.
به گفته انصاری اگر ما نتوانیم به سالمت از این وضعیت عبور 
کنیم، سیستم بانکی کشور به طور کامل فلج خواهد شد. یعنی 
شما حتی امکان حضور در کشورهای دوست و همسایه را در 

حوزه بانکی نخواهید داشت.
معاون دیپلماسی اقتصادی ظریف تصریح کرد:  اگر در این 
چند ماه که به ما فرصت داده شده نتوانیم FATF را بگذرانیم، 
مطمئن باشید که سیستم بانکی کشــور با یک بحران جدی 

روبه رو خواهد شد.
انصاری ادامه داد: به ادعای همه واحدهای اطالعاتی کشور، 
بیشترین اطالعات از طریق موبایل ها به خارج از کشور منتقل 

می شود. این شامل همه چیز اســت اعم از جزئیات، کلیات، 
عکس، تصویر، اطالعات و ... . خوشبختانه همیشه سازمان های 
اطالعاتی ما دستور داده اند که علی الخصوص از این موبایل های 
پیشرفته استفاده نکنید زیرا عکس، صدا، تصویر و حتی رفتار 
شــما در این موبایل ها قابل رصد و ارسال است. آن کسانی که 
می گویند FATF باعث می شــود که اطالعات کشور بیرون 

برود، آیا حاضرند موبایل های خود را تحویل بدهند؟
این مســئول گفت: در آخرین جلسه ای که وزارت خارجه 
 FATF .برای توجیه داشــت، همه نظرات خود را بیان کردم
شرط نیســت بلکه ضرورتی برای ادامه کار است. کشورهایی 
که حتی از چین هم با ما دوست تر هستند به ما اعالم کرده اند 
که پس از عبور از این ضرب االجــل نمی توانند هیچ گونه نقل 
و انتقال بانکی با ما انجام دهند اعــم از اینکه بانکی در تحریم 

باشد یا نباشد.
وی یادآور شد:  ما ننشســته ایم که ببینیم آنها )آمریکا( به 
چه چیزی اصرار می کنند، بعــد بگوییم نمی خواهیم. یا مورد 

دیگری هم آنها بگویند نمی خواهند انجام بشــود و ما بگوییم 
ما می خواهیم این کار انجام شود. ما باید به سرنوشت و قوانین 
خودمان نگاه کنیم. مشاهده کنید که اکنون در FATF چند 
کشــور عضوند. همه جهان عضوند. حتی یک یا دو کشــور 

باقی مانده هم برای عضویت التماس می کنند.
انصاری تصریح کرد: بحث FATF بسیار مهم است. البته 
ســازمان های دیگر باید به صورت کارشناســی این موضوع 
را باز کنند. وزارت امــور اقتصادی و دارایــی، بانک مرکزی، 
ســازمان هایی که به صورت تخصصی تر گرفتاری کاری آنها 

خواهد بود.

FATF اظهارات صریح معاون ظریف درباره

عدم پیوستن به اف ای تی اف تیر خالص به سیستم بانکی ایران است


