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وزیر اقتصاد در گفت وگو با ایلنا:
هیچ شرکت زیان ده دولتی را 

واگذار نمی کنیم
وزیر امور اقتصادی 
رایــی گفــت:   و دا
شــرکت های دولتی 
زیــان ده در لیســت 
واگذاری هــا قــرار 
ندارند. فرهاد دژپسند 
در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی بــا بیان اینکه 
به دنبــال واگذاری شــرکت های دولتی به بخش 
خصوصی هســتیم، گفت: واگذاری هــا با هدف 
کوچک سازی دولت و برای تامین منابع مالی انجام 
می شود.     دژپسند همچنین در پاسخ به این سوال 
که چقدر شرکت زیان ده دولتی وجود دارد، تاکید 
کرد: هیچ شــرکت دولتی زیان ده دولتی  را واگذار 
نمی کنیم. اساسا شــرکت های دولتی زیان ده در 
لیست واگذاری ها قرار ندارند. وی با اشاره به اصالح 
ساختار شرکت های زیان ده دولتی اظهار داشت: 
شرکت های زیان ده ریکاوری می شوند و نسبت به 
اصالح ساختار مالی و مدیریتی آنها اقدام می کنیم 
و بعد از انجام این اقدامات در لیست واگذاری ها قرار 
می گیرند.   وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین 
درباره آخرین وضعیت پرونده رییس سابق سازمان 
خصوصی ســازی در مراجع قضایــی گفت: تمام 
اطالعات مورد نیاز مراجع قضایی درباره پرونده پوری 

حسینی را ارایه کرده ایم.    
    

افزایش ۱۶.۴ درصدی وزن 
صادرات کاالهای غیرنفتی

در ۸ ماهــه ســال 
ت  ا ر د صــا  ۱۳۹۸
کاالهــای غیرنفتی 
۸۸.۴ میلیــون تــن 
با ارزش بیــش از ۲۷ 
میلیارد دالر بوده است 
که نسبت به مدت مشابه پارسال )۱۳۹۷( به لحاط 
وزنی ۱۶.۴ درصد افزایش داشته است. به گزارش 
ایلنا و به نقل از وزارت صمت، همچنین میزان واردات 
به کشور در هشت ماهه امسال ۲۲.۱ میلیون تن به 
ارزش ۲۸.۴ میلیارد دالر بوده که به لحاظ ارزشی 
۴.۹ درصد کاهش را نشان می دهد. میزان واردات در 
هشت ماهه پارسال)۱۳۹۷( حدود ۲۱.۸ میلیون 
تن و به ارزش بیش از ۲۹.۸ میلیارد دالر بوده است. 
همچنین صادرات در هشت ماهه پارسال)۱۳۹۷( 
بیش از ۷5.۸ میلیون تن و به ارزش ۳0.۳ میلیارد 

دالر بوده است.
 افزایش تولید 27 کاالی منتخب 

صنعتی و معدنی
از سوی دیگر در ۸ ماهه امسال)۱۳۹۸( از میان 
۴۱ محصــول و کاالی منتخب صنعتی و معدنی، 
۲۷ محصول رشــد و ۱۴ محصول کاهش تولید 
داشته اســت. فوالد خام با ۱۶ میلیون تن تولید، 
رشد ۶.۲ درصدی داشته اســت، سیمان با تولید 
۴۱.5 میلیون تن رشــد تولید ۱0.۳ درصدی را 
تجربه کرده و کاتد مس بــا ۱۷5.۸ هزار تن ۱0.۲ 
درصد افزایش تولید داشته است. در حوزه کاالهای 
خودرویی، انواع وانت با تولید ۳۸.۸ هزار دستگاه 
افزایش ۷.۳ درصدی و تراکتور با تولید ۱۲ هزار و 
۲۶۲ دستگاه ۱۷.۱ درصد افزایش تولید داشت. 
همچنین افزایش تولید روغن ساخته شده نباتی 
۸.5 درصد، داروی انسانی ۳۱.۹ درصد، انواع کاغذ 
۶.۸ درصد، نئوپــان ۱۹.۹ درصد و فیبر ۲ درصد 
بوده است. در زمینه تولید سموم دفع آفات نباتی 
افزایش تولید ۳۱.۴ درصدی و در زمینه تولید نخ 
سیســتم پنبه ای و ترکیبی الباف مصنوعی نیز 
افزایش ۱.۱ درصدی داشته ایم.  همچنین تولید 
الیاف و تاپس پلی استر ۱۷.۶ درصد افزایش تولید 
و تولید نخ پلی اســتر ۲۱.۹ درصد افزایش تولید 
داشته است. در زمینه چرم افزایش تولید ۲.۸ و در 
حوزه الکترو موتور ۱۶ درصد رشد تولید داشته ایم. 
همچنین لوازم خانگی )شامل تلویزیون، یخچال، 
فریزر و ماشین لباسشویی( با یک میلیون و ۶۱۹ 

هزار دستگاه ۴.۶ درصد رشد تولید داشته است.
    

عضو اصلی هیئت امنای بازار تهران:
بازار بزرگ تهران در روز 

دوشنبه تعطیل است
عضو اصلی هیئت امنای بازار تهران گفت: بازار 
بزرگ تهران در روز تشییع پیکر شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی تعطیل خواهد بود. محمد توکلی 
در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: در طی 
جلسه ای که عصر ۱۴ دی ماه سال جاری در جامعه 
انجمن اسالمی بازار بزرگ تهران برگزار شد، برای 
حضور پرشــور بازاریان تهران درمراســم تشییع 
پیکر پاک شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان 
شهیدش بازار تهران دوشنبه مورخ ۱۶ دی ماه سال 

جاری تعطیل خواهد بود.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

همزمان با انتشــار خبر شــهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی، اولین واکنش 
منفــی بازارهــای جهانی بــا جهش 
۴درصدی قیمت نفت رقم خورد. شوک 
عملیات تروریستی آمریکا در عراق پیش 
از آن که بحران جنــگ را در خاورمیانه 
گسترش دهد، اقتصادهای جهانی را در 
سومین روز از سال نو میالدی با تشدید 
نگرانی از تنش های ژئوپلیتیک همراه 
ســاخت که در ابتدای این موج قیمت 
نفت را به ۷0 دالر در هر بشــکه نزدیک 

کرد.
تشدید تنش ها در خاورمیانه به عنوان 
قطب اصلی تولید نفت در دنیا در حالی با 
نقش آفرینی آمریکا رقم خورده است که 
ســایه نگرانی از افزایش درگیری ها در 
کشوری که عنوان دومین تولیدکننده 
بزرگ اوپک را دارد، مشاهده می شود. 
از سوی دیگر تهدید ایران برای مسدود 
کردن تنگه هرمز نیز که پیش از این از 
ســوی مقامات ایرانی  عنوان شده بود، 
بار دیگر در راس تحلیل های اقتصادی 

جهان قرار گرفته است. 
به گزارش سی ان بی سی، تحلیلگران 
بازار نفت انتظار نفت ۸0 دالری را در پی 
تداوم تنش ها میان ایران و آمریکا مطرح 
 Eurasia Groupکرده اند. تحلیلگران
، معتقدند در صورت گسترش  درگیری ها 
به میادین تولید نفت عراق در جنوب این 
کشــور یا اقدام ایران در جهت مسدود 
کردن مسیر عبور و مرور نفتکش ها در 
تنگه هرمز، بهای نفت می تواند به مرز۸0 

دالر در بشکه برسد.
پیــش از ایــن سرنوشــت جنگ 
تجاری آمریکا با چین، نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری 
میــالدی، آینده توافــق کاهش تولید 
اوپک پالس و افزایش عرضه از ســوی 
تولیدکنندگان نفت های غیرمتعارف 
در کنار تنش های ژئوپلیتیک از جمله 
عوامل اثرگذار بر مسیر قیمت نفت در 
۲0۲0 عنوان شده بود. اما اکنون در این 
تحلیل پیش بینی شده است که انتظار 
پاسخگویی ایران به عملیات تروریستی 
اخیر، که از ســوی مقامات ارشد ایران 
نیز مورد تاکید قرار گرفته است می تواند 
تمامی معادالت قیمــت را در بازارهای 

جهانی نفت بهم بریزد.
اختالل در عرضــه نفت خام از قلب 
تولید نفت خاورمیانه به بازارهای جهانی، 
آنچنان زمین لرزه امنیتی را در منطقه 
شکل داده اســت که بلومبرگ در یک 
گزارش به نقل از یک مقام سابق دولت 
باراک اوباما عنوان کرد »این اتفاق مانند 
یک زمین لرزه در منطقه بود و نشــان 
می دهد کــه موازنه آمریــکا و ایران در 

منطقه ممکن است از کنترل خارج شود. 
انتظار می رود پاسخ ایران شدید و کشنده 
باشــد در این صورت ایــن واکنش ها 
می توانند شامل حمله به زیرساخت های 

انرژی باشند.«
نگرانی ها برای بی ثباتی در خاورمیانه 
که به شاهراه انرژی جهان معروف است، 
 تحلیل های جهانی را به سمتی هدایت 
کرده اســت که احتمال تکــرار تجربه 
بحران  سال ۲00۸ را در تشدید رویارویی 
سیاســی و نظامی ایران و آمریکا دور از 

انتظار نمی دانند.
در همین زمینه جفری هالی، تحلیلگر 
ارشد بازار در آسیا پاسیفیک در تحلیل 
واکنش ایران به اقدام تروریستی اخیر 
آمریکا می گوید» امروز تازه روز سوم از 
سال جدید است و یک بحران ژئوپلیتیکی 
بر سر راه ســرمایه گذاران قرار گرفته 
است. چطور ممکن است ایرانی ها پاسخ 
این اقدام را ندهند؟ تاسیســات نفتی و 
نفتکش ها اولین چیزی بودند که به ذهن 

من رسیدند«.
سرگیجه شاخص های اقتصادی 

جهان پس از ترور سردار سلیمانی 
تحلیل هــای جهانــی از تنش در 
 خاورمیانه ابتدا در سطح روابط سیاسی 
مطرح شد اما پیامد این موضوع به سرعت 
گریبانگیر اقتصاد جهانی شد و در اولین 
واکنش قیمت اوراق قرضه خزانه داری 

آمریکا و طال افزایش یافت.
بهای جهانی طال نیز تا ظهر جمعه 
۲0 دالر افزایش یافت و بــه مرز هزار و 
550 دالر رسید. در این روز بازار فلزات 
گرانبها روند غیرمعمولی را تجربه کرد 
که به دنبال آن جهش قیمت  شــمش 
طال و نقره در بازارهای جهانی ثبت شد. 
 قیمت هر اونس نقره با ۳0 سنت افزایش 
به ۱۸.۳۲ دالر رســید. همچنین بازار 
پالتین و پاالدیم هم در  بازار دیروز بیش 

از ۲ درصد افزایش را تجربه کردند. 
اما بورس های جهــان در واکنش به 
این رخداد، با وضعیت ریزشــی مواجه 
شدند.  شاخص بورس لندن موسوم به 
" FTSE ۱00"  پس از یک دهه ثبات، 
سقوط کرد. شاخص اصلی بورس لندن 
روز جمعه به دنبال حمله هوایی آمریکا 
به عراق و انجام عملیات تروریستی که 
طی آن دو فرمانده ارشد ایرانی و عراقی 
کشته شدند، به میزان 0.۴ )چهار دهم ( 

درصد تنزل کرد.
بازارهای سهام آمریکا، اروپا و آسیا 
نیز روز جمعه شــاهد نزول شاخص ها 
بودند. به گزارش یورو نیوز، بورس آمریکا 
کاهش کم سابقه ای داشت. افت نسبی 
قیمت سهام طی خرید و فروش های روز 
جمعه موجب شــد تا شاخص داوجونز 
که میانگین موزون قیمت ســهام ۳0 
شــرکت صنعتی برتر آمریکایی نشان 
می دهد، ۲۷۳ واحد و شاخص کل بورس 
آلمان)داکس( هــم ۱۸5 واحد کاهش 

یافت و به کمترین میزان خود از ابتدای 
سال رسید. در آسیا نیز شاخص بورس 
ژاپن)نیکی( ۱۸۱ واحد افت کرد. دیگر 
کشور های شــرق آســیا با  افت یک تا 
ســه درصد در میزان حجم معامالت 

روبه رو شدند.  
 در منطقه خاورمیانه نیز بورس ترکیه 
با ریزش روبه رو شد به نحوی که تا پایان 
ظهر جمعه حجم معامالت در  این بازار 

چهار درصد کاهش داشت. 
ارزش دالر در برابر یک سبد از ارزهای 
جهان کاهش یافت و به ۹۶٫۷۷0 واحد 
رســید. قیمت دالر در برابر ین ژاپن تا 
پایین ترین ســطح ۹ هفته ای ریزش 
داشــته و  به نرخ برابری ۱0۷.۹۴ واحد 
رســید .  ارزش دالر پس از این خبر 0٫۴ 
درصد در برابر یــن ژاپن کاهش یافت و 
به ۱0۸٫۱۴ واحد رسید که پایین ترین 
حد از اول نوامبر بــود. ارزش یورو هم به 
پایین ترین حد درهفته گذشته، معادل 
۱۲0٫۶۳ رسید. با توجه به موقعیت ژاپن 
به عنوان بزرگترین کشــور وام دهنده 
جهان، یــن اغلب در زمــان تنش های 
جهانی، مأمنی برای ســرمایه گذاران 

است.
ارزش پونــد در حال حاضــر برابر 
بــا ۱٫۳۱۳5 دالر و ارزش یــورو هم به 

۱٫۱۱۷۱ دالر رسیده است.
وضعیت قرمز در بورس تهران 

طوالنی ترین بهار بورس هم با وقوع 
ریسک های اســتراتژیک در منطقه به 

خزان نشست.
ریزش بیش از ۴ درصدی بازار سهام 
در یک ســاعت ابتدایی روزگذشته در 
واکنش به خبر شــهادت سردار قاسم 
سلیمانی اولین ریزشی بود که بازارهای 

مالی ایران نشان داد.
یکی از بازارهایی که بسیار احتمال 
ســقوط آن داده می شــد، بازار بورس 
ایران بود، به همیــن دلیل از روز جمعه 
زمزمه هایــی مبنــی بر اینکــه برای 
جلوگیری از سقوط شاخص کل بورس، 
باید این بازار به مدت سه روز تعطیل شود 
به گوش رسید اما در عمل فرایند دیگری 

رقم خورد.
با آغاز فعالیت بــورس همان گونه 

که پیش بینی می شد، در همان دقایق 
ابتدایی بیشــتر نمادها با صف فروش 
مواجه شدند و شاخص کل بورس سقوط 
۱5 هزار واحدی را تجربه و به کانال ۳۶۸ 

هزار واحدی ورود کرد. 
رفتارهــای هیجانی ســهامداران 
حقیقی که در هفته های گذشته منجر به 
رکوردزنی های تاریخی بورس شده بود 
اینک بدون توجه به هشدار کارشناسان 
بیشــترین حجم فروش و صف خرید 
را  در گروه های بانک و خودروســازی 

تشکیل داد.
امــا در کنار آن بیشــترین افزایش 
مالکیت حقوقی ها در نمادهای بانکی 
صورت گرفت و بیشترین حجم تقاضای 
بورس تهران نیز در صنــدوق با درآمد 

ثابت رقم خورد.
از آنجا که ریســک نگهداری ریال و 
حفظ سهام که دارایی ریالی محسوب 
می شود در شرایط بحرانی کنونی بسیار 
باال است براین اصل ســرمایه گذاران 
ترجیح می دهند سهام خود را در صف 

فروش قرار دهند.  
 احتمال وقــوع جنگ و یا پاســخ 
مســتقیم نظامی به اقدام تروریستی 
آمریکا، موج هراس و واکنش هیجانی 
نسبت به فروش سهام را در سطح باالیی 
قرار داده است تا جایی که گمانه زنی ها نیز 
نشان می دهد که سناریوی خوش بینانه 
نسبت به بازگشت رویه عادی معامالت به 
بازار براساس متغیرهای اقتصادی این بار 

دیگر پاسخگو نباشد.

پیــش از این بــورس تهــران در 
واکنش هــای موقت به شــوک های 
سیاســی و اقتصادی به بازگشت آرام 
معامالت امیدوار بود اما اینک با توجه به 
وسعت بحران در منطقه و در شرایطی 
که آمریکا به صورت علنی مســوولیت 
عملیات تروریستی را پذیرفته است، نوع 
و شدت واکنش مقامات عالی کشور به 
این رخداد، هدایتگر مسیر صعودی و یا 
نزولی بازارهای مالی در آینده خواهد بود.
بورس تهران پیش از این در ســال 
جاری شوک های غیر اقتصادی زیادی 
را تجربه کرد. تعــرض به نفتکش ها در 
بازه های زمانی مختلــف، نقض حریم 
هوایی وســرنگونی پهپــاد آمریکایی 
توسط نیروهای سپاه پاسداران، حمله 
به تاسیسات نفتی عربستان و اعتراضات 
بنزینی که در واکنش بــه تمامی این 
فشارهای غیر اقتصادی، بورس تهران 
صف های فروش سنگینی را شاهد بود 
اما هیجان فروش در یک روند برگشتی 
به رکوردزنی های صعودی بورس منجر 
شد تا در آخرین مورد در ۲۶ آبان با نمایش 
یک رالی قدرتمنــد از کانال ۳0۲ هزار 
واحد به کانال ۳۸5 هــزار واحد صعود 
کند. ابهام سهامداران از آینده بازارهای 
اقتصادی ایــران موجب هیجان زدگی 
و مهمتریــن عامل افت شــاخص کل 
بورس در روز گذشته بود که این امر در 
روزهای اینده نیز بسته به نوع واکنش 
مقامات ایران می تواند از شدت بیشتری 

برخوردار باشد. 
بازار ســرمایه از ابتدای  سال جاری 
رشد ۱00 درصدی شاخص کل و رشد 
۷00 درصدی شاخص هم وزن را تجربه 
کرد. با وجود هشدارهای تحلیلگران به 
روند رشد غیر اصولی قیمت ها و الزام در 
توقف آن به دلیل ایجاد حباب، برخی از 
سهامداران با پذیرش تعدیل بازار، ریسک 
حفظ این سهام را باال می دانستند و بر 
همین اصل ترجیح می دادند برخالف 
صعودهای طالیی بازار، در اولین فرصت 
سهام خود را برای فروش عرضه کنند اما 
شوک عملیات تروریستی و تقارن آن با 
وضعیت تعدیل بازار، تمامی معادالت 
بازار را بر هم ریخــت تا جایی که اکنون 
تعداد متقاضیان فروش سهام از هر دو 

گروه بیش از پیش بینی ها باشد.
مهمترین راهکار کارشناسان برای 
عبور از این شــرایط بحرانی که با وجود 
صف های بسیار برای فروش، خریداری 
در میدان نیست هدایت سهامداران به 
سمت بستن پنجره های معامالتی است 
تا شرایط عادی برقرار شود و بازار سرمایه 

در روند اصالح قرار گیرد.
از سوی دیگر توصیه های کارشناسی 
با اجتنــاب از رفتارهــای هیجانی این 
نکته را یادآور می شــود که در صورت 
تشــدید بحران، تداوم افزایش قیمت 
نفت، کامودیتی ها و پیش بینی افزایش 
نرخ ارز محتمل اســت و از آنجا که این 
عوامل در گذشته، در افزایش شاخص 
کل بورس و رونق بازار سرمایه تاثیرقابل 
توجهی داشته اند می توانند در آینده نیز 

اثرگذار باشند.
موازنه قدرت و نقــش بحران های 
سیاسی بر بازارهای مالی متاثر از رفتار 
بازیگران بین المللی و منطقه ای است. 
براین اساس پیامدهای واکنش به اقدام 
تروریستی آمریکا در عراق برای بازارهای 

مالی داخل کشورقابل پیش بینی نیست 
اما روزگذشــته شــورای عالی بورس 
با تشکیل جلســه فوق العاده تصمیم 
گرفت صندوق های توســعه و تثبیت 
بازار، شــخصیت های حقوقی بزرگ و 
صندوق های ســرمایه گذاری بزرگ با 
اتخاذ استراتژی های مورد نظر، حمایت 
الزم و به حق را از سهامداران ُخرد انجام 

دهند.  
در همین زمینه یاســر فالح، مدیر 
روابط عمومی بورس طی یادداشــتی 
در شــبکه مجــازی اینســتاگرام با 
هشتگ "نه به فروش هیجانی سهام" 
نوشت:»همه در سوگ سردار محبوبمان 
هســتیم. انســجام و هم افزایی خوبی 
در بازار ســرمایه به وجود آمده اســت. 
هماهنگی های بی نظیری در حمایت از 
فرآیند بازار شکل گرفته است. اگر همه 
در کنار هم باشــیم، نشان خواهیم داد، 
هشتاد میلیون قاسم سلیمانی هستیم. 
سهامداران حقیقی هم برای حمایت از 

بازار سرمایه همدل شده اند.«
رشد دالر، سکه و طال در تالطم 

ریسک های سیاسی 
بازار ارز در حالــی اولین روز هفته را 
آغاز می کند که فضای هیجانی بر روند 
معامالت حاکم شده است. هرچند در 
دقایق ابتدایی فعالیت معامله گران ارزی، 
بازارســاز با افزایش نرخ در صرافی های 
بانکی، روند عرضــه و تقاضا را مدیریت 

کرد.
نرخ دالر با ۴۳0 تومان افزایش نسبت 
به آخرین روز معامالت )پنجشــنبه(، 
بــا قیمــت ۱۳۳۸0 برای فــروش و 
۱۳۲۸0تومان بــرای خرید در تابلوی 

صرافی ملی نمایان شد. 
انتظار می رفت دالر بــا اتمام فصل 
تســویه حســاب تجار )پایان ســال 
میالدی( در مســیر نزولی بیفتد؛ اما با 
بروز ریسک های سیاسی حمله آمریکا 
و شــهادت فرمانده نیروی قدس سپاه 
دریافت ســیگنال منفی تشدید شد تا 
جایی که اوج گیری دوباره را تجربه کرد. 
یورو نیــز ۶۳0تومان گران شــد و 
بهای آن بــه ۱۴۸۸0 بــرای فروش و 

۱۴۷۸0تومان برای خرید رسید.
بر اساس اعالم اتحادیه طال و جواهر 
در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در قیمت چهــار میلیون و ۹00 

هزار تومان معامله شد.
هر گرم طالی ۱۸ عیار هم ۴۹۶ هزار 
۳00 تومان ارزش گذاری شــد، ضمن 
آنکه در بازار هــای جهانی نیز هر اونس 
طال ۱55۲ دالر قیمت خورد. قیمت طال 
نسبت به روز پنج شنبه حدود ۳.5 درصد 

رشد داشت.
عباداهلل محمدولی، رئیس اتحادیه 
تولید و صادرکنندگان طال و جواهر در 
گفتگو با شــهروند اعالم کرد»شهادت 
سردار سلیمانی اتفاق بسیار بزرگی است 
که تأثیر اخبار آن بــر بازارهای داخلی 
و خارجی طــال هم به  انــدازه خود این 
واقعه بزرگ اســت، به  نحوی  که بعد از 
انتشار این خبر، اونس جهانی طال حدود 
۲۶دالر افزایش داشت و این افزایش بر 
قیمت داخلی طال نیز تأثیرگذار خواهد 
بود. قیمت ها درچنین شرایطی تهی از 
منطق و ثبات خواهند بود و نمی شــود 
روی قیمت ها درچنین شرایطی حساب 

باز کرد«.

بازارهای جهانی به خبر شهادت سردار سلیمانی واکنش نشان دادند

سیگنال های منفی به یک عملیات تروریستی

در پی ترور سردار 
سلیمانی؛  طوالنی ترین 

بهار بورس هم با وقوع 
ریسک های استراتژیک 

در منطقه به خزان نشست 
و با ریزش بیش از ۴ درصدی 

بازار سهام در یک ساعت 
ابتدایی روز گذشته شاخص 

کل بورس سقوط ۱5 هزار 
واحدی را تجربه و به کانال 

3۶8 هزار واحدی ورود کرد 

  تشدید تنش ها در 
خاورمیانه به عنوان قطب 

اصلی تولید نفت در دنیا در 
حالی با نقش آفرینی آمریکا 
رقم خورده است که تهدید 

ایران برای مسدود کردن 
تنگه هرمز که پیش از این 
نیز از سوی مقامات ایرانی  

عنوان شده بود، بار دیگر در 
راس تحلیل های اقتصادی 

جهان قرار گرفته است


