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هشدار تجاری ایران به هند

سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند هشدار داد
که اگر هند به روابــط تجاری عادی ادامــه ندهد،
ایران به بازارهای دیگری برای واردات روی خواهد
آورد.
بهگزارشایسنابهنقلازپایگاهپرینت،علیچگنی،
سفیر کشورمان در هند روز دوشنبه در خصوص
تداوم روابط تجاری ایران و هند گفت :امیدوارم که
خرید نفت از ایران را از سربگیرد .هند میداند که
تحریمهاییک جانبهازطرفسازمانمللنمیآیند
و تنها از سوی آمریکا اعمال شدهاند.
سفیر کشورمان تصریح کرد که تبادالت دوجانبه
ایــران و هند در سال  2019به رقم  13میلیون
دالر نزدیک شده اما روند تبادالت به دلیل به صفر
رساندن واردات نفتی هند از ایران کاهش یافته
است.
علی چگنی همچنین هشدار داد که اگــر هند
حفظ روابــط تجاری عــادی خود با ایــران را از سر
نگیرد ،ایران ممکن است برای خرید برنج و سویا به
بازارهای دیگری روی بیاورد.

شافعی :بخش خصوصی نگران
تبعات تصویب قانون تجارت است
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران با انتقاد از تصویب شتاب زده الیحه تجارت در
مجلساعالمکرد:قانونتجارتبهعنوانیکقانون
مادربرمبادالتتجاریکشورحاکماستوبسیاری
از بنیانهای اقتصادی نیز بدان متکی هستند اما
نمایندگان مجلس ۱۰۹ ،ماده از الیحه مذکور را
ظرفتنهادوساعتبررسیوتصویبمیکنند.این
روند و تبعات آینده آن ،جای نگرانی و سوال دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غالمحسین
شافعی» که در هشتمین جلسه هیئت نمایندگان
اتــاق مشهد سخن میگفت ،به قدمت 80ساله
قانون پیشین این حوزه اشــاره و بیان کرد :ما در
اتاق ایران مراتب نگرانی خود را در این خصوص
اعالم کرده ایم .برای تصویب چنین قانون مهمی
باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی
دریافت میشد اما نشد .این که نمایندگان در
بازه کوتاه باقی مانده تا پایان مجلس دهم ،اقدام
به تصویب شتاب زده قانون مهم تجارت کردند،
دغدغهها و ابهامات زیــادی را ایجاد میکند.
درخــواســت مــا تجدیدنظر جــدی در ایــن رویــه
غیرمعمول است.

اسدا ...عسگراوالدی به سبب
عارضه مغزی بستری شد
اسدا ...عسگراوالدی ،بازرگان  ۸۶ساله ایرانی،
به سبب عارضه مغزی در بیمارستان بستری شد.
به گزارش اقتصادنیوز عسگراوالدی جمع ه هفته
پیش براثر زمین خوردگی دچار خون ریزی مغزی
شد وبه بیمارستان انتقال یافت .طبق شنیدهها
در چند روز گذشته او در حالت کما به سر برده
وسطح هوشیاری او تغییر چندانی نداشته است.
اسدا ...عسگراوالدی از برجستهترین تجار ایرانی
و معروفترین صادرکننده خشکبار ایران است.
او که در سال  1312در تهران زاده شده است،
سالها عضو اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
بود ،عسگراوالدی در دوره نهم نتوانست به اتاق
بازرگانی تهران راه پیدا کند.
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 70هزارمیلیاردتومانفرارمالیاتی

محاسبات اقتصادی ،فرار مالیاتی را ۳۰هزار میلیارد تومان
بیشتر از رقم اعالمی مسئوالن نشان میدهد
به رغم اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی،
محاسبات بودجه ای نشان می دهد میزان فرار مالیاتی
از 40هزارمیلیاردتومانبسیاربیشتربودهوحداقل70
هزارمیلیاردتوماناست.
به گــزارش فــارس ،آمــار و ارقــام نسبت ًا متفاوتی از فرار
مالیاتی در کشور از سوی مسئوالن اعالم شده است .به
عنوان مثال ،دژپسند وزیر اقتصاد آن را بین  25تا 40
هزار میلیارد تومان و رئیس مرکز آمار ،آن را بین  30تا
 35هزارمیلیاردتوماناعالمکردهاست.بااینحساب،
برخی محاسبات با توجه به قانون بودجه  98نشان می
دهدکهاینرقمبسیاربیشازارقاماعالمشدهاست.
ماجرا از این قرار است که مالیات های درآمدی به سه
دستهمالیاتشرکتها،مالیاتمشاغلوافرادومالیات
حقوقودستمزدتقسیمبندیمیشود.دراینباره،ارقام
مندرجدربودجهامسالنشانمیدهدکهازمقدارحدود
 153هزار میلیارد تومان مالیات ،پیش بینی شده است
که  9هزار میلیارد تومان از طریق مالیات گروه مشاغل
گرفته شود .با توجه به این که سهم گروه مشاغل (بخش
خدمات) از کل تولید ناخالص داخلی حدود 36درصد
است ،در نتیجه باید سهم مالیاتی این گروه نیز از کل
مالیات ،حدود 36درصد باشد .با این حال ،طبق قانون
بودجه ،تنها شش درصد از کل مالیات  9هزار میلیارد
تومانیازگروهمشاغلگرفتهخواهدشد.بنابراینبایک
تناسب ساده می توان محاسبه کرد که اگر مقدار شش
درصد به  36درصد رسانده شود ،مقدار واقعی مالیاتی
که گروه مشاغل باید بپردازند ،حداقل 70هزار میلیارد

بارقمکنونیفاصلهداردوبهعبارتیفرارمالیاتی،حدود
 70هزارمیلیاردتومانخواهدبود.
ازسویدیگر،اینکهگفتهشد«حداقل 70هزارمیلیارد
تومان» ،به این دلیل است که بسیاری از گردش مالی
در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطالح ،مربوط
به اقتصاد زیرزمینی است که در تولید ناخالص داخلی
نیز محاسبه نمی شــود .طبق ایــن گـــزارش ،مقایسه
اعــداد و ارقــام موجود نشان می دهد که گروه مشاغل
شامل اقشاری از قبیل پزشکان ،وکال ،طالفروشان،
آهنفروشان ،رستورانها ،هتلها و  ...به رغم درآمد
بسیارباالییکه دارندمالیاتکمیپرداختمیکنند.به
طوریکهمجموعمالیاتپرداختیآنهاحتیازمالیات
کارمنداندولتکهذیلدستهحقوقودستمزدیهاقرار
میگیرندنیزکمتراست.

افت ۱۳پله ای ایران
در شاخص «آزادی اقتصادی»
موسسهتحقیقاتیفریزرازافت۱۳پلهایآزادیاقتصادیایرانخبردادواعالم
کرددرمیان ۱۶۲کشورجهان،ایراندررتبه ۱۴۳ازایننظرقرارگرفتهاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش
خودبابررسی 162کشورجهانازکاهشآزادیاقتصادیدرایرانطیسال
 2017خبر داد .بر اساس این گزارش که برپایه آمار مربوط به سال 2017
(،)1396تهیهشدهاستایرانازنظرآزادیاقتصادینمره 5.72رابهدست
آورده است .این در حالی است که نمره آزادی اقتصادی ایران در سال2016
حدود 6.03اعالمشدهبود.شاخصآزادیاقتصادیبرپایهپنجمحورحجمو
اندازه دولت ،ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت ،پول قوی ،آزادی تجارت
بینالمللی،قوانیناعتبارات،بازارکاروتجارتتعریفشدهاست.نمرهصفرتا
 10برایهرکشوردراینشاخصدرنظرگرفتهشدهاستکههرچهبیشترباشد
داللتبرآزادیاقتصادیبیشترآنکشوردارد.
براساساینگزارشدررتبهبندیجهانینیزایرانازنظرآزادیاقتصادیافت
قابل توجهی داشته است .ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال  2016رتبه
 130رابهدستآوردهبود،امادرسال 2017باافول 13پلهای،بهرتبه143
سقوطکردهاست.جدولنشانمیدهدکهرتبهایراندرشاخصینظیرقوانین،
تقریباً مشابه با رتبه این کشور بر اساس آزادی تجارت بین المللی است .این
بدانمعناستکهپیچیدگیقوانیناقتصادی،نقشیتقریب ًامشابهباتحریمها
رابرایاقتصادکشورایفاکردهاست.هنگکنگباکسبنمره 8.91بهعنوان
آزادترین اقتصاد دنیا در سال 2017شناخته شده است و پس از این کشور به
ترتیبسنگاپور،نیوزیلند،سوئیس،آمریکا،ایرلند،انگلیس،کانادا،استرالیاو
موریتوسدررتبههایدومتادهمقرارگرفتهاند.
رتبه ایران
مولفه (آزادی اقتصادی)
132
اندازه و حجم دولت
104
ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت
پول قوی (پول پرکاربرد در معامالت بین المللی) 105
155
آزادی تجارت بین المللی
148
قوانین (اعتبارات ،بازار کار و تجارت)

ناتوانی مراجع بین المللی
در تخمین صادرات نفت ایران

بلومبرگ با اشاره به ناتوانی آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران نوشت:
ک میلیون بشکه
صادرات روزانه نفت ایران میتواند از چند صد هزار بشکه در روز تا ی 
متفاوت باشد .به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،تمام شرکتهای کنترل کننده
ایران موافقند که آمریکا هنوز به هدف خود نرسیده و نفت ایران همچنان فروخته
میشود ،ولی به دلیل شیوههای متفاوت آنها ،تحلیل گران درباره مقدار فروش
این نفت توافق ندارند .صادرات روزانه ایران میتواند از چند صدهزار بشکه در روز
تا یکمیلیون بشکه متفاوت باشد .دنیل گربر ،مدیر مؤسسه پترو لجستیکس در این
زمینه گفت« :صــادرات نفت ایران هم اکنون کمتر از یکسوم نفتی است که طی
تحریمهایقبلیصادرمیکرد.بااینحال،برخیدیگرازناظرانکهبرایآنهاتصاویر
ماهوارهایمعتبرتراست،تخمینمیزنندصادراتایراناززمانبیرونرفتنترامپ
ازقراردادبرجامدرماهمی 90،2018درصدکاهشیافتهوبهتنها 400هزاربشکه
درروزرسیدهاست.ایندرشرایطیاستکهایرانازیکسریشیوههابرایدوریاز
فاششدنموقعیتنفتکشهایشاستفادهمیکندکهیکیازآنهاانتقالکشتیبه
کشتیدرحینخاموشبودنردیابهاست.ازسویدیگرسارا وخشوری،کارشناس
مطالعاتانرژیوامنیتخاورمیانهفروشروزانهنفتایراندرماهجوالیراتنها100
هزاربشکهدرروزذکرکردهاست،بااینحالشرکتجنسکیپکهحرکتکشتیها
را رصد میکند ،اعالم کرد مقدار اصلی تولید ایران بسیار بیشتر از این حد است.
این شرکت که بهجای استفاده از تصاویر ماهوارهای از حرکت نفتکشها ،از تصاویر
ماهوارهایسوختگازدرمیادیننفتیبرایتخمینمیزانتولیدوصادراتاستفاده
میکند تخمین زد کل تولید نفت خام و میعانات گازی ایران از نیمه اول 2018تنها
15درصدکاهشیافتهواکنونبه 3.9میلیونبشکهدرروزمیرسدوصادراتایران
حدود 500هزارتایکمیلیونبشکهدرروزاست   .

بازداشتشبنمنعمتزادهدریکپروندهدارویی

دختروزیراسبقباسابقهمحکومیتبهدلیلاحتکاردارووساختویالیغیرقانونی
هفتهآیندهبهاتهامانحصاردارو محاکمهمیشود

شبنم نعمتزاده دختر وزیر اسبق صنعت ،معدن و تجارت
بهدلیلتخلفدریکپروندهداروییبازداشتشدودوشنبه
هفتهآیندهمحاکمهمیشود.
بهگزارشخبرگزاریمیزان،قاضیمسعودیمقام،روزیک
شنبه ،در حاشیه سی و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به
پرونده بانک سرمایه اعالم کرد :شبنم نعمتزاده ،دوشنبه
هفته آینده 25 ،شهریور در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
محاکمه میشود .در همین زمینه یک مقام آگاه با اشاره به
بازداشت شبنم نعمت زاده ،اظهار کرد :برای وی قرار وثیقه
صادر شده بود ،این قرار به قرار بازداشت موقت تبدیل و
روانهزندانشد.بهگزارشخبرگزاریمیزان،یکمقامآگاه
انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع را به عنوان
جزئیات پرونده این فرد اعالم کرد و گفت :این فرد به همراه
آقای لشگری پور و شرکتی که توسعه دارویی بوده است در
مظاناتهامهستندکهمحاکمهآنهاصورتخواهدگرفت.
در همین حال محمدرضا نعمتزاده به بازداشت دخترش
تزاده
واکنشنشانداد.بهگزارشتسنیم ،محمدرضانعم 
وزیراسبقصنعتدرواکنشبهخبربازداشتدخترششبنم
نعمتزادهگفت :چندسالیاستکهایشانبههمراهفردی
مجوزوارداتداروراثبتکردهبودند امااالنآنفردبهدلیل
بدهیهاییکهدرطولیکسالگذشتهبهوجودآمدهفراری
شده و ضرر و زیان شرکت متوجه او شده است .وی افزود:
بیش از یک سال است که فروش این شرکت متوقف شده
استاماشیطنتهاییصورتمیگیردومسائلراسیاسی
میکنندامامسئلهایناستکهایشانبدهکاراستوبایدکار
کنندتابدهیشانراپرداختکنند.
یکی دیگر از حواشی شبنم نعمت زاده ،ویالی لوکس و

گرانش بود که در تاریخ  ۱۳اسفند ۹۷با حکم دادگــاه،
تخریب شد .این ویال ۱۰۱۲متر مربع بود که به صورت غیر
قانونیساختهشدهبود.یکسالپیشنیزسخنگویسازمان
تعزیرات حکومتی در گفت و گو با خبرگزاری مهر خبر داده
بودکهحکمپروندهدختروزیراسبقصنعتبهاتهام«احتکار
دارو» صادر و اجرا شده است .پرونده ای که برخی رسانه
ها اعالم کرده بودند متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت
شبنم نعمتزاده ،دختر محمدرضا نعمتزاده ،وزیر اسبق
صنعت،معدنوتجارتاست.سیدیاسررایگانی،سخنگوی
تعزیرات گفته بود :تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف
گذشته بوده اما با این نیت نگهداری شده بود تا دوباره به
بازار عرضه شود .این در حالی است که شبنم نعمتزاده در
مصاحبه با روزنامه شرق این اتهام را رد کرده و گفته بود که
فهرست داروهایی را که تاریخ مصرفشان تمام شده بود به
وزارت بهداشت اطالع داده است .رایگانی همچنین خبر
دادهبودکهپروندهدیگردختروزیرسابقبهاتهام«قاچاقپنج
میلیاردتوماندارو»درصالحیتسازمانتعزیراتحکومتی
نبوده وبهدادسرایاستانکرجارجاعشدهاست.

مهره چینی های شبکه فساد در بانک سرمایه

سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان
پروندهبانکسرمایهبهریاستقاضیمسعودیمقام
برگزارشدوازنقششبکهفسادیکهمدیرانبانک
راجابهجامیکرد،رونماییشد.
به گزارش خبرگزاری میزان ،سی و یکمین جلسه
رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه
به ریاست قاضی مسعودی مقام روز یک شنبه در
شرایطیبرگزارشدکهپروندهچندمدیرسابقاین
بانکبررسیشد.
متهم پرویز احمدی در بیان دفاعیات خود گفت:
وزیرآموزشوپرورشبهنیتخدمتبهمعلمانبنده
را احضار کرد و من مسئولیت را پذیرفتم پنج و نیم
ماه بیشتر در بانک سرمایه نبودم و از این مدت سه
ماه سرپرست موقت بودم و در تصمیمات اجرایی
دخالتینداشتم.
درادامهجلسهدادگاه،قهرمانینمایندهدادستان
در جایگاه حاضر شد و درباره اظهارات متهم خادم
که روز گذشته دفاعیات خود را مطرح کرده بود،
افزود:درسال ۹۵هیئتمدیرهمصوبهایباعنوان
موافقتاصولیتصویبمیکندوطیآنمبالغیبه
پایدارقشمرفتهاستودرمصوبهای ۸۰۰میلیارد
تومان به ریخته گران منتقل میکند ،متهم خادم
ادعا کرد امضا جعلی است ،اما طبق آن چه آقای
خانی به من داد آقای خادم روی کپی امضا زده
استوبهنظرجعلینمیآیدواینکهفتوشاپاست
یانهجایبررسیدارد.قهرمانیافزود:آقایخادم

باتوجهبهتخصصویژهایکهدرحوزهبانکیداشته
است ،برای بنده به عنوان مدعی العموم دشوار
استبپذیرماوازاینکهوجوهبهپایدارقشممنتقل
شودودرآنجاحیفشود،اطالعنداشتهاست.
نماینده دادستان در ادامــه دربــاره ورود شخص
متهم حیدرآبادی پور به بانک گفت :از اواخر سال
 ۹۱زمانی که بخشایش مدیرعامل بانک سرمایه
بودنطفهفسادفعلیبانکسرمایهمنعقدمیشود،
او اقداماتی انجام میدهد و هیئتی را مشاور خود
میکند .در مرحله بعد درخشنده را میآورد که او
همکاری نمیکند تا این که غندالی در یک کودتا
درخشندهراکنارمیگذاردوخودشبهصورتغیر
قانونیسرپرستبانکسرمایهمیشود.
ویافزود:غندالیحدودچهارماهسرپرستبانک
سرمایه میشود در نهایت بانک مرکزی سلب
صالحیت حرفهای او را نسبت به مدیر عامل اعالم
میکند.
نمایندهدادستانادامهداد:آقایغندالیبهشبکه
وصلاستوبعدازآنطبقبررسیهایانجامشده
دربــاره متهم ،بیرانوند نقاط ضعف را شناسایی
میکنندوتصمیممیگیرندکهاوراسرکاربیاورندو
ازاوسوءاستفادهکنندکهاقداماتیصورتمیگیرد
و متهم ،بیرانوند با این تیم همکاری نمیکند ،بعد
از او تصمیم میگیرد شخصی را بیاورد که مطلع
نباشدوپستقائممقامیرامشخصمیکند.
قهرمانیافزود:بعدازآنمتهمضیاییمیآیدکهبه

صادرات بیش از پیش به سمت
خامفروشی رفت
مرکز آمــار رشــد شاخص تــورم قیمت دالری
کاالهایوارداتی،دربهارامسالنسبتبهسال
قبلرا 38.8درصدورشدهمینشاخصبرای
کاالهای صادراتی را  12.7درصد اعالم کرد.
نرخرشدریالیاینشاخصنیزدربخشواردات
 183درصــد و در بخش کاالهای صادراتی
 95.1درصد بوده است .با توجه به این آمار به
نظرمیرسدرشدکمترقیمتکاالهایصادراتی
نسبتبهکاالهایوارداتی،تعبیرخوبینداشتهو
این فرضیه که کشور ما کاالهای با ارزش افزوده
پایینترنسبتبهکاالهایوارداتیراصادرکرده
است،تقویتمیشود.

بازار خبر

کالهبردارانچگونه 132واحد
مسکونیرابه 1400نفرفروختند؟
فارس-پروندهرضوانقمازجملهکالهبرداریهای
پیشفروش ساختمان در سالهای اخیر است .در
این پرونده ،کالهبرداران با استفاده از خأل قانونی
اعتباراسنادغیررسمی،توانستند 132واحدپروژه
رضوانقمرابه 1400نفرپیشفروشکنند.

سناریوینفت ۲۵دالریدرروسیه
ایسنا  -بانک مرکزی روسیه در پیشبینی جدید
خوداحتمالکاهشقیمتنفتتارکورد ۲۵دالردر
هربشکهدرسال ۲۰۲۰رامطرحکرد.بانکمرکزی
روسیه در پیشبینی اقتصادکالن خود پیشبینی
کرده است قیمت نفت به دلیل تقاضای اندک برای
نفتوهمچنینرشدمایوسکنندهاقتصادجهانی،
ممکناستبهرکوردپایینیسقوطکند.

در سی و یکمین جلسه دادگاه بانک سرمایه مطرح شد:

مشکل بر میخورند و سپس متهم حیدرآبادی پور
را میآورد او مدیر یکی از شرکتهای زیر مجموعه
تامیناجتماعیبهنامآتیهصبابودکهیکیازمدیران
عاملآنبخشایشبودهاست.
نماینده دادستان گفت :این که متهم حیدرآبادی
پور این ضمانتنامهها را به چه کسی داده است و
با چه کسی قــرارداد کارگزاری بسته جای سوال
است،اوبهتیمآقایامامیضمانتنامههاراتحویل
میدهدواینضمانتنامهدرشرکتهاییکهافراد
جالب توجه هستند که در موقع خود میگویم،
تبدیلبهقیرمیشود.
نمایندهدادستانافزود:درادامهمتهمحیدرآبادی
پور با این تیم به مشکل بر میخورد و با آقای خانی
درگیر مـیشــود ،بعد از آن شــروع به افشاگری
جهتدار میکند البته سوت زن نبود که بگوییم
فسادراسوتمیزنند.
وی گفت :سپس حیدرآبادی پور از کشور خارج
میشود که ما از او خواستیم برگردد و پاسخ بدهد،
اما برنگشت تا در پی اقدام پلیس اینترپل دستگیر
شد.قاضی خطاب به متهم بیرانوند میخواهد در
جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او گفت:
آخریندفاعخودرابفرمایید.
متهم بیرانوند ضمن ارائه آخرین دفاع ،گفت :من
بهعنوانکارشناسبانکیدرکشورکارکردهاموبا
جریاناتسوءمدیریتیمواجهشدهوباآنهامقابله
کردهام،امادربارهاینموضوعپروندهبانکسرمایه

شاخص

وفرایندیکهدرجریاناستکامالبراساستیمی
سازمان یافته بود و از مصداقهای فساد سازمان
یافتهاست.
این متهم مدعی شد :شاید به نوعی خودم در این
جریان هستم ،اما پشت قضیه غندالی و امامی
بودند.در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تصریح
کرد :برخی اقدامات بیرانوند تناسبی با اقدامات
حرفهای او ندارد مصوبهای با عنوان تهاتر تصویب
میشود که متهمان  ،ملک بدهند به طوری که
آقــای رنجبر بــرای بدهی شرکت پیش از ایــن که
سررسیدتسهیالتبرسدبرایتسویهملکمیآورد
در نتیجه آقایان با مصوبهای که در هیئت مدیره
تصویبمیکنندموجبمیشوندکهمتهمانقبل
ازسررسیدتسهیالتبرایگراننماییطمعکنند
وملکبیاورند.نمایندهدادستانبااشارهبهاطاعت
بیچونوچرایمتهمبیرانونددرمهرهگزینیآقای
غندالیوامامیگفت:بیرانوند،پویانمهررابهبانک
میآورد و دیگر مدیران شعب نیز توسط او به بانک
آورده شدهاند که با توجه به سوابق وی این اقدام
غیرحرفهایاست.
متهم بیرانوند در پاسخ گفت :مصوبه مربوط به
تهاترها در زمــان بخشایش صــورت گرفت و در
خصوصضمانتنامههانیزایناقدامتوطئهبودهکه
کلهربهآناقرارکردهاست،برایبندهجنگروانی
راه میانداختند و سر مسائل حاشیهای و کوچک
بندهرا عصبیمیکردندتاامضاهاراازمنبگیرند.

سرمایهگذاریخارجیبرایتولید
جانمازوتسبیح
تسنیم -بر اساس گزارش سرمایه گذاری خارجی
در ایران طی چهار ماهه امسال  282هزار یورو در
خراسانرضویبرایتولیدجانمازوتسبیحسرمایه
خارجیجذبشدهاست.

جزئیاتآمارتجارتخارجیبهدلیل
تحریمهامحرمانهشد
تسنیم-گمرکایراناعالمکرد،پسازتحریمهای
ظالمانه آمریکا علیه ایران و افزایش تالشها برای
ایجادفشارواعمالمحدودیتبیشتردرحوزهتجارت
خارجی به ویژه صادرات کاالهای غیرنفتی ،طبق
روالقبلیآمارهایتجارتخارجیتهیهودرمهلت
مقررآمادهسازیمیشودوصرفاکلیاتآمارتجارت
خارجیدراختیارعمومقرارمیگیرد.

