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وزیر کار :ما قدیمی ها عادت کرده ایم کار نکنیم
و بیت المال را آتش بزنیم

...

ارز وطال

گزارش میدانی
گزارش میدانی خراسان از روند نزولی
نرخ ارز و تداوم فعالیت های زیرزمینی

گعده های دالالن و فنس کشی
پلیس در جایگاه جمشید بسم ا...

حسین بردبار  -اگر این روزها به جلوی محوطه باز پاساژ
افشــار یعنی پاتوق قبلی برخی از دالالن ارز رفته باشید،
با حصــاری بلند دور تــا دور این مــکان مواجه می شــوید
که ظاهــرا برای جلوگیــری از تجمــع دالالن ارز همراه با
نصب پالکاردی هشدار دهنده درخصوص قاچاق بودن
فعالیت های خیابانی ارز ایجاد شده است ،جایگاهی که
پیش از این دالالنی نظیر جمشــید بســم ا ...در آن جمع
می شــدند ،اما حدود  100متر آن طرف تر ،یعنی مقابل
مســجد امام رضا (ع) در خیابان منوچهری تقریبا همان
گعده های ســابق دالالن ارز البته نه به فراوانی گذشته و
با حضور چند  10نفری قابل مشاهده است؛ همان فریاد
زدن ها ،همان کاغذبازی و همــان فعالیت های خیابانی
و زیرزمینی که مانع از تداوم ریزش قیمت ارز و دستیابی
به قیمت واقعی آن اســت ،در حالی که ناظران بازار پولی
کشور و ساکنان ساختمان شیشه ای میرداماد باید فکری
به حال بردن ایــن گونه معامــات به داخــل صرافی ها و
اماکن رسمی کنند...
به گــزارش خراســان ،دیروز قیمــت ارز همزمــان با عرضه
توســط برخی از صرافی های بانکی روندی نزولی به خود
گرفت به طوری که پیش از ظهر قیمت هر دالر آمریکا بیش
از  13هــزار تومان بــود و بعد از ظهــر به قیمــت  12هزار و
 650تومان رسید اما همزمان گعده های دالالن و معامله
گران عمده ارز در خیابان منوچهری به فعالیت زیرزمینی
و صوری خود ادامه می دادند تا شاید خواسته یا ناخواسته
جلوی این روند نزولی را بگیرند .البته در بازار ارز پایتخت
خرید تا ســقف هزار دالر به قیمت  12هــزار و  700تومان
نیز از برخــی صرافی های بانکی برای مشــتریان عادی در
قبال دریافت کارت ملی ،عابر بانک و شــماره همراه به نام
متقاضی مقدور بود.
▪هشدار نهادهای ذی ربط و فعالیت دالالن

مقابل پاساژ افشار بخشی از ســکوهایی که پیشتر دالالن
ارز روی آن هــا قــرار مــی گرفتنــد و فریادکنــان معامالت
کاغــذی بــه راه مــی انداختنــد ،اکنــون توســط حصاری
پارچــه ای محصور شــده اســت تا کســی نتوانــد روی این
ســکوها قــرار بگیــرد ،روی پــاکاردی نیز جلــوی همین
محوطه نوشته شــده اســت«:بدین وســیله به اطالع کلیه
هموطنان گرامی می رســاند :به منظور صیانــت از منافع
ملی ،حســب االمر مراجع ذی صالح طــرح برخورد جدی
با اخاللگران نظام ارزی کشــور در دســتور کار قرارگرفته
است  .از این رو بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
انجام هرگونه خرید ،فروش و حواله ارز در خارج از سیستم
بانکی و صرافی های مجاز بانک مرکزی تخلف محســوب
شــده و در صورت مشــاهده با مرتکبین برابر قانــون رفتار
خواهد شد .دادستانی تهران ،فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ ،بانک مرکزی» این در حالی اســت که دالالن ارز با
فاصلهای حدود 100تا 200متری با این پالکارد همزمان
در خیابــان منوچهــری و چهــار راه اســتانبول حضــوری
کامال مشهود و ملموس داشــتند و حتی مشغول برخی از
معامالت صوری و غیر صوری خود مانند گذشته بودند.
▪روند نزولی قیمت سکه

قیمت انواع ســکه نیز به تبعیت از دالر رونــدی نزولی به
خود گرفت به طوری که قیمت ســکه تمــام بهار امامی از
چهار میلیــون و  400هزار تومان در ظهر روز یک شــنبه
به چهار میلیون و  250هزار تومان در ظهر روز دوشــنبه
رســید.قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ظهر
دیروز به چهار میلیون و 5هزار تومان رســید که این روند
نزولی بعد از ظهر در بازار رســمی ادامه یافت هرچند در
بازار غیر رســمی و داللــی در خیابان هــای منوچهری و
چهار راه اســتانبول احتمال وقوع هر نوع دســتکاری در
قیمت ها محتمل است!
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یورو
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 2تصمیم مهم ارزی بانک مرکزی

الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز از  22فروردین  97وطرح راه اندازی بازار معامالت ارزی
روز گذشته دو تصمیم مهم ارزی بانک مرکزی
اعالم شد .تصمیم نخست ،اعالم راه اندازی
بازار معامالت ارزی به عنوان جایگزین بازار
خیابانــی ارز برای کشــف قیمــت بــازار آزاد
و دومیــن تصمیــم بخشــنامه بازگشــت ارز
صادرات بود.بانک مرکزی در بخشنامهای،
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه
اقتصاد کشــور را ابالغ کرد که بر اســاس آن،
کلیه صادرکننــدگان از تاریــخ  22فروردین
امســال ،براســاس طبقــه بنــدی و ضوابطی
مکلف بــه ارائــه تعهد برگشــت ارز هســتند.
ســرانجام پــس از کش و قــوس های فــراوان
بر ســر پیاده ســازی سیاســت پیمان سپاری
ارزی صادرکنندگان ،دیــروز بانک مرکزی،
بخشــنامه خود را در ایــن زمینه صــادر کرد.
بر این اســاس ،کلیــه صادرکننــدگان کاال و
خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز
حاصل از صادرات خود بــه چرخه اقتصادی
کشور هســتند.نحوه بازگشــت ارز صادرات
براســاس صادرات ســاالنه هــر صادرکننده
بــه شــرح زیــر اســت:الف) تــا یــک میلیــون
یــورو :ارز حاصــل از صــادرات این دســته از
صادرکننــدگان ،از فروش در «ســامانه نیما»
معاف است .صادرکننده می تواند از آن برای
واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید
یا تجارت خود پس از ثبت ســفارش استفاده



کنــد(واردات در مقابــل صــادرات خــود).
صادرکننده همچنین می توانــد این ارز را به
صورت مستقیم برای واردات کاال با تشخیص
وزارت صمت بــه واردکننــدگان دیگر پس از
ثبت ســفارش واگذار کند (واردات در مقابل
صادرات غیر) .این صادرکنندگان همچنین
مــی تواننــد ارز صادراتــی خود را بــه صورت
حواله یا اســکناس به بانکها و صرافیهای
مجاز با ثبــت در«ســامانه نظارت ارز (ســنا)»
عرضه کننــد.ب) بیش از یک میلیــون یورو تا
سه میلیون یورو :صادرکنندگان در این گروه
باید  50درصــد ارز صادراتی را به «ســامانه
نیمــا» واگــذار کنند کــه البتــه تا ســقف یک
میلیــون ،از فــروش در«ســامانه نیما»معــاف
اســت .ایــن صادرکننــدگان باید بقیــه ارز را
با اســتفاده از ســه راه زیــر به چرخــه اقتصاد
بازگرداننــد« :واردات در مقابــل صــادرات
خــود»« ،واردات در مقابــل صــادرات غیــر»
و عرضه به بانــک هــا و صرافی هــای مجاز با
ثبت در ســامانه نظارت ارز (ســنا) به صورت
حواله یــا اســکناس.ج) بیش از ســه میلیون
یــورو تــا  10میلیــون یــورو :صادرکنندگان
در ایــن گــروه بایــد  70درصــد ارز صادراتی
خود را در سامانه نیما عرضه کنند که در این
باره تا ســقف یک میلیون از فروش در سامانه
نیما معاف اســت .این صادرکننــدگان بقیه

...



خودرو

ارز صادراتــی خــود را نیز باید صرفــ ًا در ازای
واردات کاال و خدمات و هزینه های بازاریابی
مورد نیاز چرخــه تولید یا تجــارت خود ،پس
از ثبت ســفارش اســتفاده کنند (واردات در
مقابل صادرات خود)د) بیش از  10میلیون
یورو :این صادرکنندگانمکلف اند 90درصد
ارز صادراتی را در ســامانه نیمــا عرضه کنند
که در این جا نیز تا ســقف یک میلیون یورو از
فروش در سامانه نیما معاف است .این افراد
باید بقیه ارز صادراتی خود را در ازای واردات
کاال و خدمــات و هزینه هــای بازاریابی مورد
نیاز چرخه تولیــد یا تجارت خــود پس از ثبت
سفارش استفاده کنند.این بخشنامه با اعالم

این که کلیه صادرات انجام شده از تاریخ 22
فروردین  97مشــمول این مصوبه هســتند،
تصریح کرده اســت :فروش در«سامانه نیما»
بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه
دسته فوق ،امکانپذیر است.
▪بــــازار مــعــامــات نــقــدی و حــوالــه ارز
راهاندازی میشود

از ســوی دیگر رئیس کل بانک مرکــزی از راه
اندازی بــازار معامالت نقــدی وحوالــه ارز به
زودی خبــر داد.به گــزارش ایســنا ،بــه گفته
همتی ایــن بازار مبتنی بر ســازوکار حــراج با
هدفکشفقیمتارزوتسهیلتامیننیازهای

...



توزیع در آمد

خدماتــی و خرد مــردم و با مشــارکت بانکها
و صرافیهای مجــاز و نظــارت و بازارگردانی
بانــک مرکــزی را هانــدازی میشــود.وی
همچنین گفته اســت که بــا آغــاز فعالیت این
بــازار صادرکنندگان نیز میتوانند بر اســاس
مقرراتی که اعالم خواهد شــد ،بخشــی از ارز
صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.وی
این خبر را با انتشــار پســت زیر در اینستاگرام
اعالم کرده اســت :یکــی از دغدغههای بانک
مرکزی در ماههــای اخیر برای ســامان دهی
بــازار ارز و پاســخ گویی بــه نیازهــای طبیعی
مردم ،راهاندازی یک بازار متشکل ارزی برای
معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بینالمللی
توســط کارگــزاران (بانکهــا و صرافیهــای
مجاز) بوده است .جلسات متعددی با حضور
کارشناسان و صاحب نظران بازار ارز و سرمایه
و به ویژه بانکها و صرافیها در بانک مرکزی
تشــکیل و ابعاد مختلف موضوع بررســی شد.
در نهایت درباره راهاندازی بازار معامالت آزاد
نقدی و حواله ارز ،مبتنی بر سازوکار حراج ،با
هدفکشفقیمتارزوتسهیلتامیننیازهای
خدماتی و خرد مردم ،به جمعبندی رسیدیم.
این بازار با مشــارکت بانکهــا و صرافیهای
مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در
آینده نزدیک به طــور گام به گام و بــا تمرکز بر
معامالت نقدی راهاندازی خواهد شد.

...
نفت

تصمیمی درباره قیمت خودرو گرفته نشده است

ترکان :درآمد طبقه متوسط نصف شد

ژاپن و کره خرید نفت از ایران را از سر میگیرند

در حالی که برخی رســانهها از تصمیم وزارت صمت برای تعیین قیمت
خودرو در حــد  ۵درصد پایینتر از نرخهای حاشــیه بــازار خبر دادهاند،
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی اعالم کرد که هنوز تصمیمی در
این باره اتخاذ نشده است .نجفیمنش به ایسناگفت :تصمیمگیری برای
تعیین قیمت جدید خودرو در مرحله بررسی است و هنوز تصمیم نهایی
اتخاذ نشــده اســت .وی با بیان اینکه پیشــنهاد ما تعیین قیمت رسمی
خودرو در حد  ۵درصد پایینتر از نرخهای حاشــیه بازار اســت ،تصریح
کرد :در این صورت تقاضای واســطهگری و داللی از بــازار خودرو خارج
می شود و شاهد تعدیل قیمتها در بازار آزاد خودرو نیز خواهیم بود.

مشــاور رئیس جمهور با اشــاره به تغییر توزیع ثروت در جامعه گفت :هم
اکنون دو دهک به دهکهای فقیر جامعه اضافه شده و طبقه متوسط از
شش دهک به چهار دهک تقلیل یافته آن هم در شــرایطی که درآمد آن
ها نصف شده است .به گزارش تســنیم ،ترکان در کنفرانس بینالمللی
مدیریت استراتژیک گفت :قبال دو دهک ضعیف ،شش دهک متوسط و
دو دهک ثروتمند در جامعه داشتیم ولی االن این شرایط تغییر کرده و دو
دهک فقیر ،گسترش یافته و تبدیل به چهار دهک شدهاند و از آن سو شش
دهک متوسط به چهار دهک تقلیل یافته آن هم در شرایطی که درآمد آن
ها نصف شده و دو دهک پردرآمد نیز کماکان در جای خود قرار دارند.

با عقب نشینی آمریکا از صفر کردن صادرات نفت ایران و اعطای معافیت
به هشت کشور ،برخی پاالیشــگاه های کره جنوبی و ژاپن اعالم کردند
که به زودی واردات نفت از ایران را از ســر می گیرند .به گزارش فارس،
رویترز در این باره با اشاره به این که پاالیشگاه های کره جنوبی قرار است
از اواخر ماه ژانویه(دی ماه) و اوایــل فوریه (بهمن) واردات نفت از ایران
را از سر بگیرند ،نوشت :خریداران با ایران بر سر امضای قرارداد جدید
در حال مذاکره هستند .بر این اساس ،پاالیشــگاه فوجی ژاپن ،یکی از
خریداران نفت ایران نیز در نظر دارد واردات نفت از ایران را از ماه ژانویه
ازسربگیرد و همچنین در تالش برای خرید میعانات گازی است.

فراخوان مردم برای دریافت کارت سوخت

بازگشت سهمیه بندی یا یک اطالعیه تشریفاتی دیگر؟
شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتــی در اطالعیه ای
اعالم کــرد :افرادی که کارت ســوخت خود را گم کــرده اند ،از 3
تا  24آذرماه برای دریافت مجدد کارت اقدام کنند .این شــرکت
هدف از این موضوع را پیشگیری از قاچاق دانسته اما برخی آن را
با توجه به مباحث مطرح در هفته های گذشته ،زمینه سازی برای
بازگشت سهمیه بندی دانسته اند .البته شرکت پاالیش و پخش
قبال هم چنین اطالعیه ای صادر کرده بود که صرفا برای اجرای
تشریفات ناشــی از مصوبه مجلس درباره اجباری بودن استفاده
از کارت ســوخت بود و منظور دیگــری از آن نداشــت.به گزارش
خبرگزاری رسمی وزارت نفت ،شانا ،در اطالعیه این شرکت که
عصر دیروز منتشر شد آمده است" :به منظور جلوگیری از قاچاق
بنزین بهویژه با تشــدید قاچــاق از مرزها ،تصمیم بر این شــده که
تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلتها ،از تاریخی که متعاقب ًا
اعالم خواهد شد ،تنها با اســتفاده از کارت سوخت انجام شود".
بر اســاس این اطالعیه ،مالکان خودروها و موتورســیکلتهایی
که کارت ســوخت خود را گم کردهاند ،الزم اســت بــه ترتیبی که
در رســانهها توضیح داده خواهد شــد ،از تاریخ شــنبه  ۳آذر ماه،
حداکثر لغایت شــنبه  ۲۴آذر ماه  ۱۳۹۷برای ثبت درخواســت
خود مبنی بر دریافت کارت ســوخت جدید اقدام کنند .شــرکت
پخش توضیح داده اســت که به منظور تســهیل در دریافت کارت
جدیدسوخت،امکاندسترسیبهسامانهثبتمشخصاتازطریق
اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شــده که نحوه دسترسی و اقدام،
از طریق رســانههای عمومی و صداوســیما به اطالع مــردم عزیز
خواهد رسید .در ضمن شرکت پخش با اشاره به این که برای این

فرایند پولی دریافت نخواهد شد ،تاکید کرده است« :خاطرنشان
میسازد این اقدام به معنای سهمیهبندی و افزایش نرخ سوخت
نبوده و الزم اســت هموطنان محترم به شایعات بیاساس در این
باره توجه نفرمایند».گفتنی اســت شرکت پخش در دی ماه سال
گذشــته نیز چنین درخواســتی را از مردم مطرح کرد اما در عمل
پیگیری نشد و سوخت گیری با کارت جایگاه داران همچنان ادامه
یافت .با این حال این بار ممکن است با توجه به مطالبه ایجادشده
برای پیشــگیری از قاچــاق ،تصمیــم متفاوتی اتخاذ شــود .البته
اسحاق جهانگیری چندی پیش در واکنش به این مطالبات گفت
که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست .در همین
باره روز گذشته ،جلسه کمیسیون مشترک انرژی مجلس برگزار
شــد تا در این زمینه تصمیمی اتخاذ شــود .طبق گفته قره خانی،
ســخنگوی این کمیســیون در این جلســه وزیران نفت ،اقتصاد و
رئیس سازمان برنامه هم دعوت شده اند تا درباره مدیریت مصرف
سوخت بررسی های جامعی انجام شود .با این حال تا زمان تنظیم
این خبر ،جزئیاتی درباره نتایج این جلسه منتشر نشد.

انحراف در اختصاص منابع اشتغال روستایی

صندوق امید به جای وام کارآفرینی ،سپرده گذاری کرد و سود گرفت!

در حالی که پیشتر هشدارهایی مبنی بر احتمال
انحراف در اســتفاده از منابع اشــتغال روستایی
از ســوی کارشناســان داده شــده بود ،گزارشی
درباره انحراف این منابع در سطح کالن منتشر
شــد .پیشــتر دریافت کنندگان وام (با نرخ سود
کمتر از  18درصد) منابــع را به جای کارآفرینی
در بانک ســپرده می کردند اما در گزارش جدید
خود موسســه عامل یعنــی صنــدوق امید 250
میلیارد تومان را در بانک توســعه تعاون ســپرده
گذاری کرده و سود گرفته اســت! منابع این وام
را صندوق توسعه ملی تامین کرده است.در این
باره ،رئیس هیئــت عامل صندوق توســعه ملی،
مرتضی شهیدزاده در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به این ســوال که مســئوالن صندوق کارآفرینی
امید معتقدند که منابع آن ها تمام شده و صندوق
توســعه ملــی منابعی در اختیارشــان نگذاشــته
اســت ،اظهار کرد :صندوق کارآفرینــی امید به
دلیل تخلفاتی که داشته ،از پرداخت مرحله سوم
حذف شــد .رئیس هیئت عامل صندوق توسعه
ملی درباره جزئیات تخلف صنــدوق کارآفرینی
امید گفت :ایــن صندوق منابع صندوق توســعه
ملی را در بانک توسعه تعاون سپرده گذاری کرده
و سود گرفته است .همچنین به لحاظ قانونی این
صنــدوق حق ســپردهگیری به منظــور پرداخت

تسهیالت اشــتغال روستایی را نداشــت اما این
اتفاق نیز افتاده است .به گفته شهیدزاده ،درباره
اینتخلف،کمیسیوناصل 90مجلسوسازمان
بازرســی پیگیر امــور هســتند .وی افــزود :پول
ما نیز باز خواهد گشــت و در ایــن زمینه صندوق
کارآفرینــی از بانک توســعه تعــاون ضمانتنامه
بانکی برای ما آورده اســت و هر زمان سررســید
شود اصل و سود آن را خواهیم گرفت یا از حساب
شــان برمیداریم .وی خاطرنشــان کرد :این که
چگونه صندوق وارد تفسیر قانون شده در حالی
که صالحیت نداشته اســت را نمیدانم.گفتنی
است طرح برداشت  1.5میلیارد دالر از صندوق
توســعه ملی بــرای پرداخت بــه منظور اشــتغال
زایی در مناطق روستایی و عشایری اواسط سال
گذشــته مصوب و اواخر پارســال اجرایی شــد و
طبق آمــار تا  5آبــان  4.4هزار میلیــارد تومان از
منابع 12هزار میلیاردی این طرح پرداخت شده
بود .پیشتر ،با توجه به تجربه بنگاه های زودبازده،
کارشناســان درباره احتمال انحراف منابع بعد
از پرداخت به متقاضیان هشــدار داده بودند اما
انحراف در سطح موسســه عامل ،یک اتفاق نادر
اســت! صندوق امید ،بانک کشــاورزی ،پســت
بانک و بانک توســعه تعاون ،موسسات عامل این
طرح هستند.

تغییرات قیمت مصالح ساختمانی
قیمت هر کیلوگرم گونی چتایی که نیمه اول پارسال به
طور متوسط دو هزار و  24تومان بود ،در بهار و تابستان
امسال به شش هزار و  457تومان رسید تا با ثبت 295
درصد ،بیشترین رشد قیمت را بین مصالح ساختمانی
در نیمه اول امســال داشته باشــد .طبق گزارش مرکز
آمار ،انواع آهن  16 ،14و  18بــه ترتیب  47.5 ،70و
 31.6درصد و انواع میلگرد هم بیــش از  120درصد
افزایش قیمت داشته اند .با این حال گروه آجر و بلوک و
سنگرشدقیمتیبسیارکمتریداشتندولولهسیمانی
هم حدود  9درصد ارزان شد.

...

بازار خبر
سفر گروه مذاکره کننده سوخو به ایران
مهر -دبیــر نهمین نمایشــگاه بینالمللی هوایــی ایران از
سفر تیمهایی از کشور روسیه برای مذاکره در زمینه فروش
هواپیمای مســافری در حاشــیه نهمین نمایشــگاه هوایی
ایران به شرکت های هواپیمایی خبر داد.

تعلل چند ماهه در پرداخت تسهیالت بافت
فرسوده
فارس -در حالی که از مصوبه دولت برای اعطای تسهیالت
 ۵۰میلیون تومانی ساخت مسکن با نرخ سود  ۹درصد در
بافت فرسوده ماه ها میگذرد ،هنوز پرداخت این تسهیالت
آغاز نشده است.

سامانه  5000499معتبر است؛ به
پیامک های بسته حمایتی رسیدگی می شود
ایســنا -به رغم ایــن که روابــط عمومــی و اطالع رســانی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی اعالم کرده بود :برخی
ســامانههای پیامکــی اعالم شــده از جملــه ۵۰۰۰۴۹۹
هیچ ارتباطی به طرح حمایتی دولت از قشرهای کم درآمد
ندارد ،سرپرســت ســازمان تامین اجتماعــی ،آن را معتبر
دانســت و گفت :این ســامانه از طریق مرکز اطالع رسانی
وزارت تعاون اعالم شده است.
محســنی بندپی افزود :ما از طریق این سامانه یک میلیون
درخواست برای بســتههای حمایتی دریافت کردهایم که
در روزهای آینده به این پیامکها رســیدگی خواهد شــد.
به گفته وی ،این سامانه پیامکی از اعتبار باالیی برخوردار
است به گونهای که سال  ۹۲در زمان حذف یارانهها بیش از
 ۶۲میلیون پیامک به این سامانه ارسال شده بود.

افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی
 ۸۰درصد ،خارجی  ۱۵۰درصد
ایســنا -ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکننــدگان لوازم
خانگی از افزایش حداقل  ۸۰درصدی قیمت لوازم خانگی
تولید داخل طی امسال و نیز افزایش بیش از ۱۵۰درصدی
قیمت محصوالت با برند خارجی در این حوزه خبر داد.

خون خاشقچی دامن بورس عربستان
سعودی را گرفت
مهر -پــس از این کــه ایــاالت متحــده  ۱۷نفــر از مقامات
سعودی را به علت قتل روزنامهنگار عربستانی مقیم آمریکا،
تحریم کرد ،سهام عربستان سعودی ،بیشترین افت خود در
یک ماه را تجربه کرد.

CMYK

