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قدردانی زنگنه از ارزیابی مثبت
رهبر انقالب از رشد بخش نفت

شاخص

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

)-(37.800

)-( 41.100

)-(47.000

5.435

10.450

1.165.000

11.750.000

)-( 12.030.000

6.750.000

3.650.000

2.425.000

(دالر)

مقدار

77.616

تهران

)-( 37.581

)-( 40.669

)-(47.567

5.435

10.303

1.162.180

11.780.000

)- (12.060.000

6.820.000

3.710.000

2.425.000

)-(1.253

تغییر

+32

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد:

رکوردداران گرانی در سال 95
گزارشبانکمرکزیازمتوسطقیمتاقالمخوراکیدر
تهران نشان می دهد اکثر این اقالم بیش از  10درصد
نسبت به سال گذشته گران شده است؛ در این میان،
سبزی ها و میوه های تازه ،تخم مرغ و برنج با رشد بیش
از  30درصد ،رکورددار گرانی در سال  95بوده اند.

...

بازار خبر
پرتقال های ایرانی که در انبارها ماندند
و فاسد شدند
تسنیم-رئیساتحادیهفروشندگانمیوه
و ترهبار با اشاره به ورود مرکبات قاچاق به
میادین میوه و ترهبار کنار پرتقال وارداتی
گفت :بخش عظیمی از مرکبات موجود
در استان مازندران که برای عرضه در ایام پایانی سال در
نظر گرفته شده بود در انبارها باقیماند و دور ریخته شد یا
برای گرفتن افشره و آبگیری به کارخانه ارسالشد.

خرید تضمینی گندم سال  ۹۶آغاز شد

تسنیم -مدیرعامل شرکت بازرگانی
دولتی ای��ران گفت :با برداشت اولین
محموله های گندم در مناطق جنوبی
استانهایکرمانوسیستانوبلوچستان
و تحویل آن به مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران،
فصل جدید خرید تضمینی گندم کشور آغاز شد.

سامانه سهام عدالت بازگشایی شد

خبرگزاری میزان -سامانه سهام عدالت
ک��ه ب���رای ب��ه روزرس��ان��ی صورتحساب
مشمولین از  30اسفند  95از دسترس
خارج شده بود ،از دیروز  14فروردین 96
دوباره در دسترس مشمولین قرار گرفت.

مقاومت برخی نمایندگان و استانداران برای برخورد با قاچاق

اوراق بدهی دولتی ،عامل جنگ قیمتی بانک ها

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال ،با انتقاد از نقش
منفیبرخینمایندگانواستانداراندرجلوگیریازورود
کاالی قاچاق ،از رشد 93درصدی تعداد باندهای قاچاق
کشف شده در سال  95نسبت به سال  94خبر داد.مقام
معظم رهبری در سخنان روز یکم فروردین در حرم مطهر
رضوی ،با تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق سازمان یافته ،از
نرخ پایین بازدید از کانتینرهای وارداتی انتقاد کردند.
ایشان مثالی از یکی از بنادر کشور بیان کردند که در آن
از مجموع سه تا  5هزار کانتینر ورودی در روز ،تنها 150
کانتینر بازدید و بازرسی می شود.دیروز سخنگوی ستاد
مبارزه با قاچاق کاال در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.
به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس ،خورشیدی با اش��اره به
تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق
سازمانیافتهدرمرزهایورودیکشورگفت:درسال95
تعداد باندهای قاچاق کشفشده توسط نیروی انتظامی
 1200موردبودهکهنسبتبهسال 94بیشاز 93درصد
رشد داشته است.خورشیدی در بخش دیگری از سخنان
خود،بهبرآوردحجمقاچاقدرکشوردرسال 95بهمیزان
 12تا  13میلیارد دالر اشاره کرد که نسبت به سال های
قبل روندی کاهشی دارد .طبق گزارش این ستاد ،برآورد
حجموارداتقاچاقبهکشوردرسال 19.5 ،93میلیارد
دالروسال 15.5،94میلیارددالربود .ویازنقشمنفی
برخی نمایندگان و استانداران در مبارزه با قاچاق انتقاد
کردوبابیاناینکه 3.8میلیارددالرکاالیقاچاقازطریق

رئیس کانون بانکهای خصوصی گفت :جنگ قیمتی
ما ههای اخیر در بانکها ناشی از اوراق منتشر شده
توسط دولت برای تامین منابع الزم برای اجرای طرحها
بوده است.گفتنی است اغلب بانک ها در انتهای سال
گذشته با ارائ��ه طرح های موقت ،ب��رای جذب سپرده
های کالن نرخ های سود  20تا  25درصد پرداخت می
کردند که  5تا  10درصد بیشتر از نرخ مصوب شورای
پول و اعتبار ب��ود .همزمان اوراق بدهی منتشر شده
توسط دولت در فرابورس هم با بیش از  22درصد سود
به خریداران تعلق می گرفت که خود موجب اعتراض
بانک ها و سهامداران بورسی شده بود .این شرایط باعث
افزایش نرخ های سود و نوعی جنگ قیمتی بین بانک
ها شده بود.کورش پرویزیان در گفت وگو با ایبنا ،درباره
مباحث مطرح درباره جنگ بانک ها بر سر نرخ سود و لزوم
ورود شورای پول و اعتبار به این موضوع ،افزود :اولین
موضوع که باید بر آن تاکید کرد این است که مسیر این
چنینی مناسب نیست و مشکل جدی برای کشور و شبکه
بانکی ایجاد می کند.پرویزیان ادامه داد  :اولین موضوع
این است که خود بانک ها تشویق شوند به چارچوب
های تعیین شده بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار
بازگردند .وی خاطرنشان کرد :متاسفانه جنگ قیمتی
در ماه های اخیر عمدتا ناشی از اوراق منتشره دولت
برای تامین کسری بودجه در بخش هایی مانند سالمت،
آموزش و پرورش ،جهاد کشاورزی ،نیرو و  ...بوده است.



...
گاز

مهلت پرداخت مالیات تا پایان فروردین

ایسنا -رئیس کل سازمان امور مالیاتی با
صدوربخشنامهای،مهلتارائهاظهارنامه
مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۵
را تا  ۳۱فروردین ماه  ۹۶تمدید کرد.

توضیحات معاون وزیر کار در خصوص الیحه
وام  1.5میلیارد دالری اشتغال

مهر -معاون وزی��ر کار با اش��اره به ارائه
الیح ه دولت به مجلس برای اختصاص تا
 1/5میلیارددالرازمنابعصندوقتوسعه
ملی به بخش اشتغال گفت :فوریت این
الیحه اواخ��ر سال گذشته در مجلس ش��ورای اسالمی به
تصویب رسید .وی با بیان این که کلیت مجلس با اختصاص
بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال موافق
است ،افزود :این تسهیالت هدفدار پرداخت خواهد شد و
عمده تمرکز پرداخت آن ،شرکتها به ویژه شرکتهای
تعاونی از  ۲۵عضو به باال هستند که با مساعدت صندوق
ِ
کارآفرینی امید و نظام بانکی پرداخت میشود.

عکس و شرح

شاخص کل

رئیس کانون بانک های خصوصی از علل باال گرفتن جنگ قیمتی بانک ها می گوید:

رویه تهلنجی وارد کشور میشود ،در پاسخ به این سؤال
که چرا شاهد این حجم قاچاق هستیم و با آن برخورد
نمیشود ،گفت :باید این را از نمایندگان استانهای
مرزی پرسید که باید جلوی آن را بگیرند ،اما میگویند
نارضایتی ایجاد میشود .وی تاکید ک��رد :استاندار
میخواهد تا زمانی که مسئولیت دارد ،صدای اعتراض
از کسی بیرون نیاید ،این دو مورد به اشتغال کشور ضربه
وارد کرده است .مسئوالن محلی ،مسئول رسیدگی به
اینموضوعهستندودههابارشفاهیوکتبیبهآنهااعالم
کردیم که جلوی این مباحث گرفته شود.سخنگوی ستاد
مبارزه با قاچاق کاال به موضوع کولهبری نیز اشاره کرد
و گفت :نمیتوان از کاالی قاچاقی که توسط کولهبران
وارد کشور میشود ،چشمپوشی کرد 90 .درصد سود
کولهبری در جیب قاچاقچیان حرفهای م�یرود و 10
درصد بین  61هزار کولهبر توزیع میشود.



...
شیر



...
خودرو

مدیرعامل بانک پارسیان افزود :یک بسته سیاستی از
سوی پژوهشکده پولی و بانکی تدوین شده و قرار بوده به
مرحلهاجراگذاشتهشودکهثباتبازارمالیراتقویتکند
ولی به هر دلیلی اجرایی نشد .به گفته پرویزیان،ماده۴۶
قانون رفع موانع تولید درباره تسویه ارزش سال های
 ۹۱و  ۹۲نیز قرار بود اجرا شود و این موارد می توانست تا
حدودی کمک کند .همچنین مقرر بود در حوزه دارایی
هاومعوقاتبانکهاگامهاییبرداشتهشودکهاینموارد
عملیاتی نشد.رئیس کانون بانک های خصوصی کشور
تصریح کرد :به نظر می رسد اگر این فضا برگردد و بانک
ها عزم خود را برای کاهش نرخ ها دوباره جزم کنند و از
رقابت نادرست به ویژه در حوزه سپرده های کالن دست
بردارند و کمک شوند تا کسری های آنها از سوی دستگاه
های عالی کشور به ویژه بانک مرکزی تامین شود ،می
توانیم به جایی برسیم که نرخ ها متعادل شود.



...
آب

قطر تولید گاز از میدان پارس جنوبی
را افزایش می دهد

گرانی  200تومانی شیر یکی از
برندها در سال 96

امضای قرارداد نهایی ایدرو و رنو
تا دو هفته آینده

معاون وزیر نیرو :سیاستهای کالن
بخش آب به مجمع تشخیص رفت

قطر اعالم کرد که قصد دارد تولید گاز از پارس
جنوبی را  10درصد افزایش دهد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،شرکت دولتی نفت قطر (قطر
پترولیوم) اعالم کرد که پ��روژه جدید گازی در
بخش جنوبی میدان شمالی ظرفیت صادرات گاز
این کشور را روزانه  2میلیارد فوت مکعب افزایش
خواهد داد.تولید کنونی قطر از این میدان حدود
 600میلیون مترمکعب در روز است.

اخبار حکایت از افزایش  200تومانی قیمت شیر
یکیازبرندهایمعروفدارد.بهگزارشتسنیمشیر
کمچربوپرچرببطریاینبرند 200توماندرهر
لیترگرانشد.قیمتهرلیترشیراینبرنداز 2هزار
و 500توماندرنوعکمچربوپرچربخودافزایش
یافت .در این رابطه ،رکنی ،معاون وزیر کشاورزی
در گفتگو با ص��دا و سیما با بیان اینکه هرگونه
افزایش قیمت بدون مجوز سازمان حمایت ،تخلف
است ،گفت :قیمت شیر خام تغییر نکرده است.

معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران با اشاره به طوالنی شدن
مذاکرات با رنو فرانسه در سال گذشته ،از امضای
قرارداد خودروسازی مشترک بین این سازمان و
رنو تا دو هفته دیگر خبر داد .به گزارش تسنیم،
توافق اولیه بین ایدرو و رنو در این زمینه مهرماه
 95حاصل شد .بر اساس این توافق ،قرار است
یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصوالت
مشترک در ایران تشکیل شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از نهایی شدن
سیاستهایکالنکشوردربخشآبواجماعملی
بینقوهمجریهومقننهبرایکاهشمصارفآبخبر
داد .رحیم میدانی در گفت و گو با فارس از "تدوین
سیاستهای کالن کشور در بخش آب" خبر داد و
گفت:این اقدام آخرین دستاوردی بود که در سال
 95دراتاقفکرآبوزارتنیرونهاییوباامضایوزیر
نیرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا
از این طریق به مقام معظم رهبری تقدیم شود.

سازمان خصوصیسازی فرش فروش شد

پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی
س��ازی -س��ازم��ان خصوصی س��ازی در
پایگاه اینترنتی خود اع�لام کرد که در
اولین مزایده های دارایی در سال جاری،
تعداد  77تخته فرش را به مزایده می گذارد.

وزیر نفت با ارسال نامهای به رهبر انقالب ،از سخنان ایشان درباره عملکرد وزارت نفت در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل قدردانی کرد.
در نامه بیژن زنگنه آمده است :صنعت نفت بر تالش خستگی ناپذیرخود برای برداشت متناسب از میدان های مشترک به ویژه پارس جنوبی
و غرب کارون ،افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و پرهیز از خام فروشی پافشاری خواهد کرد.

...

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

ماموریت مهم مجلس و دولت در سال جدید

سال  96گرچه دردل خود یکی از مهمترین رویدادهای
سیاسی  4سال اخیر یعنی انتخابات ریاست جمهوری و
شوراهای شهر و روستا را دارد اما عنوانی کامال اقتصادی
به خود گرفت و با نگاهی حکیمانه در پیام نوروزی رهبر
انقالب نقشه راه اصلی پیش روی مسئوالن کشور با رویکرد
اقتصادی تبیین شد .نامگذاری امسال و توضیحاتی که در
مورد آن در اولین سخنرانی ساالنه ایشان در حرم مطهر
رضوی بیان شد ماموریتی مهم برای مجلس و دولت ترسیم
می کند؛ خاصه که برخی از تاکیدات کامال جنبه مصداقی
و عینی دارد .شاید یک پیام مهم نامگذاری امسال آن باشد
که مجلس و دولت درسالی که به دلیل مسائل انتخابات
می تواند رنگ وبویی کامال آمیخته با رقابت های سیاسی و
انتخاباتی داشته باشد نباید از تحقق دغدغه های اقتصادی
تبیین شده به ویژه در زمینه رونق تولید داخلی و اشتغال
غفلت کنند؛ازجمله موضوعاتی که کامال جنبه مصداقی
دارد مسئله تحریم شرعی و قانونی کاالهایی است که در
داخل به قدر کافی تولید می شود و...
همان گونه که رهبر معظم انقالب درفرازی از سخنانشان
تاکید کردند،باید به دو مسئله مهم درزمینه تولید که یکی
واردات و دیگری قاچاق است توجه ویژه شود .اگر مسائل
مرتبط با این دو موضوع در کشور حل نشود ،تالش ها برای
رونق تولید به مثابه آب در هاون کوبیدن است و راه به جایی
نمی برد،به عبارتی تولید کننده نوپایی که با هزاران مشقت
و سختی و امید توانسته محصولی را تولید کند و کارگاهی
را سرپا نگه دارد با تیرهای ناشی از واردات کاالهای مشابه
و قاچاق کاال از پا می افتد .شاید دلیل اینکه تاکنون در رونق
تولیدداخلیتوفیقکاملنداشتهایمنیزبهاینبرگرددکهدر
کنارتالشبرایرونقتولیدوخروجازرکودبهایندوموضوع
به قدر کافی توجه نداشته ایم ؛مانند شخص بیماری که از
یک سو دارو می خورد و از سوی دیگر ناپرهیزی می کند و در
نتیجه بیماری اش مدت ها ادامه خواهد داشت.در هر حال
مجلس و دولت در تحقق شعار سال و دغدغه های مرتبط با
آن که کامال در جهت حل مشکالت مردم است؛ مسئولیت
دارن��د .خاصه به گونه ای که توجه به مدیریت واردات و
سدکردن منافذ قاچاق کاال برای رونق تولید و در نتیجه
افزایش اشتغال نیز در دستور کار قرار گیرد .شاید برای
تعیین مصادیق تحریم شرعی و قانونی واردات کاالهایی
که به ق��در کافی در داخ��ل تولید می شوند نیز نیازمند
قانونگذاری باشیم؛ البته این بحث نیازمند تشخیص و ورود
تعدادی از دستگاه های اجرایی وحکومتی درتولید قانونی
مانع و جامع در مجلس است تا بتوانیم ابتدا کاالهایی که
درداخل تولید می شوند را شناسایی و بعد میزان کفایت
تولید ونیاز احتمالی به واردات این کاالها را تعیین کنیم.

 66اقتصاددان سه شاخص مهم اقتصادی را برای سال  96پیش بینی کردند:

نرخ رشد 3تا 5درصد ،تورم  10تا  12درصد

 75درصد اقتصاددانان قیمت دالر را  3900تا  4500تومان پیش بینی کردند
بر اساس یک نظرسنجی از  66اقتصاددان کشور درباره
پیش بینی نرخ رشد ،تورم و دالر در سال  ،96اکثریت آنها
نرخ رشد را  3تا  5درصد ،نرخ تورم را  10تا  12درصد و نرخ
دالر را  3900تا  4500تومان پیش بینی کردند.به گزارش
دنیای اقتصاد ،باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» در یک
نظرسنجی ،پیشبینی 66اقتصاددان و استاد دانشگاه را در
چهار سوال کلیدی جمعآوری کرده است .رشد اقتصادی،
نرخ تورم و قیمت ارز در انتهای سال  96و همچنین ارزیابی
عملکرد اقتصادی دول��ت در س��ال گذشته ،چهار سوال
مطرح شده از اقتصاددانان در این نظرسنجی است .از 66
اقتصاددان و استاد دانشگاه برخی در دولت فعلی دارای
مسئولیتهستندوممکناستاطالعاتدقیقتریازروندها
و شرایط اقتصادی کشور داشته باشند.این امر با بررسی
نظراتکارشناساننسبتبهسالگذشتهنمایاناست.اولین
سوال از استادان دانشگاه و کارشناسان درباره دامنه رشد
اقتصادی در سال 96بود و در پاسخ ،بیش از نیمی از استادان
و کارشناسان ،رشد اقتصادی سال 96را در بازه 3تا 5درصد
تخمین زدهاند 30.درصد از اقتصاددانان نیز رشد 96را بین
یکتا 3درصدبرآوردکردهو 12درصدمعتقدندرشدایراندر
سال  96باالی  5درصد است .در سوال دوم از اقتصاددانان
ختورمدرسال 96پرسیدهشدودرپاسخبهاینسوال
دربارهنر 
نیزبیشازنیمیازاقتصادداناننرختورمرادرکانال 10تا12
درصد پیشبینی کرد ه و  33درصد از اقتصاددانان نیز تورم
بیش از  12درصد را تخمین زدهاند .سال گذشته نیز در یک
نظرسنجی مشابه  53درصد از اقتصاددانان تورم را بین 10

تا 12درصدتخمینزدهبودند.درپرسشسومازکارشناسان
خواسته شد ،حدود قیمت دالر را در انتهای سال  96برآورد
کنند که حدود سهچهارم اقتصاددانان قیمت دالر را در بازه
 3900تا  4500تومان و حدود  20درصد نیز قیمت دالر را
در فاصله  4500تا  5000تومان ارزیابی کردند.
▪ ▪نمره تیم اقتصادی دولت 6 :از 10

در انتها از صاحبنظران خواسته شد به عملکرد اقتصادی
دولتیازدهمازآغازتاکنون،نمرهایبینصفرتا 10بدهند.
در شرایطی که سال گذشته در نظرسنجی مشابه 60 ،تن
از صاحبنظران ،به طور میانگین نمره  6 /22را به دولت
داده بودند ،میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت این
بار ،تقریبا در همان محدوده بوده و به  6 /25رسیده است.
همچنین  57درصد از کارشناسان در ارزیابیهای خود
عملکرد دولت را قابل قبول دانستند و نمرهای باالتر از  6از
 10را به دولت روحانی دادهاند.

روس ها سیستم جایگزین سوئیفت رو میکنند
خودروی لوکس با پر پرندگان
سالهاست که خودرو سازان و سایر شرکتهای بزرگ
تجاری به دنبال منابع الها مبخش خود در طبیعت
میگردند تا بتوانند بهترین و سازگارترین روشها را
برای داشتن بهترین محصولها شناسایی کنند .در
این راستا مکالرن سرانجام توانست با پوششی جدید
برای خودروی GT 570خود به بازی صنعت و طبیعت
بازگردد .در این راستا ،گروه صنعتی  ،MSOکه بخش
سفارشیساز کمپانی م �کالرن به حساب میآید،
بیش از  300ساعت را به خلق الیههای فوقالعاده پر
شکل دستساز ،اختصاص داده تا بتواند بیش از 10
هزار رگه فیبرکربنی را در قالب شکل پر روی بدنه این
خودروی ویژه به کار برد .این پرها به طول  7سانتیمتر
ساخته شده و آغشته به الکالکل هستند و به موازات
هم با دقت و ظرافت در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .پرها
در ساختار خودرو مانند شیار عمل کرده و باعث کاهش
کشش سطحی خودرو میشوند .این بدنه  GT 570در
هنگام افزایش سرعت با لرزش خفیف پرهایش امنیت
حرکت خودرو را افزایش میدهد.
(عصر ایران به نقل از«کاراسکوپ»)

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به نقل از راشاتودی ،از
طراحی و راه اندازی نظام جایگزین سوئیفت در روسیه خبر
داد«.جامعه ارتباطات مالی بین بانکی بینالمللی» یا همان
«سوئیفت» ،سیستمی است که از سوی برخی کشورهای
غربی طراحی شده و به مرور زمان جایگاه مناسبی در روابط
بین بانکی بینالمللی پیدا کرده است .بسیاری از مردم دنیا
این سیستم را یک سیستم بینالمللی می دانند ،درحالی
که طبق گفته مسئوالن آن ،این سیستم به طور کامل تحت
قوانین اتحادیه اروپا عمل مینماید و در عمل سیستمی با
راهبری کشورهای اروپای غربی است .تا جایی که در سال
های اخیر ،رهبران سوئیفت به پیروی از قوانین اتحادیه
اروپا ،دسترسی برخی کشورها همچون ایران به آن را قطع
کردند .در اواخر سال  ۲۰۱۴و اوایل سال  ۲۰۱۵نیز که
بحران در رواب��ط روسیه و اتحادیه اروپ��ا به اوج خود رسید،
برخی از سیاستمداران کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقد
بودند اتحادیه اروپا باید در ادامه تحریم روسیه ،دسترسی
این کشور را به سیستم سوئیفت نیز قطع نماید.با این حال،
روس ها از همان دوران به فکر ایجاد جایگزین برای سوئیفت
در تراکنشهای بانکی داخلی افتادند تا دست کم در روابط
بین بانکی داخلی به سوئیفت وابسته نباشند و در صورت
قطع دسترسی روسیه به سوئیفت ،ارتباطات بانکی برای
ارس��ال پیام ه��ای الکترونیک تراکنش ه��ای مالی دچار

اخالل نشود .در این راستا و در ماه گذشته میالدی رییس
بانک مرکزی روسیه از اتمام کار طراحی سیستم پیام رسان
داخلی در این کشور به عنوان جایگزینی برای سوئیفت در
تراکنشهای داخلی خبر داده است .سیستمی که البته به
گفته کارشناسان هنوز با ایراداتی مواجه است و هزینه نقل
و انتقال پول در آن بیش از  5سنت برآورد شده است که در
مقایسه با استانداردهای جهانی گران محسوب می شود.وی
همچنینافزودهاست«:روسیهبرایجایگزینی«ویزاکارتها»
و «مستر کارتها» نیز نظام پرداخت داخلی و جدید دیگری در
نظر گرفته و تاکنون  ۹۰درصد خودپردازهای مستقر در
روسیه برای کار با این نظام پرداخت جدید آماده شدهاند .در
اینصورتحتیاگراینکارتهایبانکینیزدرروسیهتحریم
شوند ،مشکلی برای کاربران داخلی پیش نخواهد آمد».
CMYK

