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4 پول و سرمایه

رمز موفقیت و رشد شرکت  10Pointsدر ایجاد شغل 
و توسعه كشور چیست؟

    شروع شرکت  10Pointsبه مدیریت صمد کارگر
همه چیز از یک اتفاق در مرداد ماه شــرجی ماهشــهر در ســال 
BD/ ١٣٧٨شــروع شــد. روزی در پتروشــیمی بندرامام در واحد

SR الستیک مصنوعی که اتفاقا طیف زیادی از مواد شیمیایی اولیه 
وارداتــی را مصرف میکرد. یکی از دوســتانم بهم زنگ زد و گفت 
صمد بیا یکی از این مواد را ما در مقیاس آزمایشگاهی بسازیم و در 

واحد الستیک مصنوعی تست کنیم .
تا آن زمان مصرف مواد شیمیایی داخلی در صنعت پتروشیمی 
خیلی با احتیاط انجام میشــد و بنده با تشویق مدیر وقت واحد 
پتروشــیمی مذکور مهندس بهزاد توکلی عزیز و دیگر همکاران 
عزیزم و مذاکره با مدیران باالدست و نهایتا متقاعد کردن آنان در 
رده هــای مختلف جهت اخذ مجوز ، این ماده اولیه را در واحد 
تست کاربردی و با موفقیت مورد مصرف قرار دادیم. بعد از آن 
تعداد زیادی از مواد شــیمیایی و حتی کاتالیســت های پیچیده 
در واحد های پتروشــیمی بندر امام تســت و مورد مصرف قرار 

گرفت.
این شروعی برای تحقیقات و جسارت بیشتر و نهایتا خروج 
اینجانب از مجموعــه وزارت نفت و ورود به بخش خصوصی 
و ایجاد پتروشــیمی تخت جمشید ماههشــر و دیگر شرکتهای 

مجموعه ۱۰Points گردید.
در این فاصله خرید پتروشــیمی تخت جمشــید ماهشــهر از 
شــرکت امریکایی اکســون موبیل و انتقال و باز مهندسی و راه 
اندازی آن در منطقه ویژه اقتصادی ماهشــهر و سپس مهاجرت 
 Elsapa به کشور استرالیا برای ۵ سال و ایجاد شرکت مهندسی
Australia و همینطــور خریــد و اداره کــردن فرانچیــز برند 
شکالت سازی COCOLAT در شهر آدالید، تجربیات ارزنده 
ای را به لحاظ تجارت در فضای بین الملل نصیب اینجانب کرد.

و در ســال ٢٠١٧ تصمیم به بازگشــت به ایــران گرفته و بعد 
از مدیریت عامل پتروشــیمی صدف اقدام به تاسیس بنگاه های 
کوچک و متوسط دیگر در حوزه طراحی واحدهای پتروشیمی، 
تولید و تجارت مواد شــیمیایی و پلیمری و بخشی نیز در حوزه 
تجهیزات پزشــکی نموده بطوریکه در همه بخش ها با همراهی 
خانواده و برادران و خواهران و دوستان نزدیک. رویای ایجاد ده 
شرکت که از سالها قبل در ذهنم بود و تحت نام گروه بین المللی 

۱۰Points  محقق گردید.
با توجه به تجربیات ارزنده گروه در ایجاد شغل و از طرفی 
نیاز کشــور به اشــتغال جوانان، ایجاد ١٠٠ شــرکت در حوزه 
بنــگاه های کوچک و متوســط )SME(و کمک به ایجاد ٢/۵ 
میلیون بنگاه مشــابه در کشــور در دســتور کار قرار دادیم که 
بسیار امیدوارم یا تالش تیم مدیریتی گروه که هم اکنون بیشتر 
از ۵٠ نفــر از بهترین مدیران و متخصصان مملکت می باشــد 

این مهم تحقق باید.
 شرکت های زیرمجموعه گروه Points۱۰ با مدیریت مهندس 

صمد کارگر

افراکم
مواد و تجهیزات آزمایشگاهي 

/Https://Afrachem.com
الساپا

تولید، تامین و توزیع انواع مواد شــیمیایی و پلیمری وارداتی 
و داخلی

/Https://Elsapaco.com
کانگورو

تولید، تامین و توزیع انواع مواد شــیمیایی و پلیمری وارداتی 
و داخلي

Https://Yeskangaroo.com

 پك هاوس 
تامین، تولید و بسته بندی مواد شیمیایی پلیمری

Https://Packhouse.ir

شبانکو
مواد افزودنی بتن و آسفالت

/Https://Shabanco.com
فرایند انرژی

زمینه فعالیت:ارائه تکنولوژی تصفیه آب،پساب صنعتی و اسید 
شویی

Https://Farayandenergy.com

 Elsapa Australia
تامین تکنولوژی و بازرگانی خارجی

/Http://Elsapa.com.au
Elsapa Engineering

طراحی و مهندسی واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی ، انتقال 
تکنولوژی

/Http://Elsapa.com.au
Atlas Iteam

فن آوری در زمینه نرم افزار و App و آنالیز داده

Elsapa Export
تجارت بین الملل و اختصاصًا صادرات

E.S.P شركت علمي سازان پیشرو
تولید مواد شــیمیایی همانند امولسیفایر، آنتی فوم و دیگر مواد 

شیمیایی مطابق با سفارش مشتری

Elsapo
تولید مــواد افزودنی پلیمرهــا مانند انواع آنتی اکســیدانت و 

نمک کلرید پتاسیم با درصد خلوص باال و دیگر مواد سفارشی
   

چگونه با ما در ایجاد شغل و توسعه کشور همراه می شوید؟ 
ما در شــرکت Points۱۰ از طریــق درآمد حاصل از فروش 
که عمدتا از نوع بیزینس به بیزینس )B۲B( بوده و توســط شما 

مشــتری های عزیز ایجاد میشود اقدام به ایجاد شرکتهای جدید 
میکنیم. 

 سیستم سرمایه گذاری مجموعه 10Points با مدیریت 
مهندس صمد کارگر چگونه کار میکند؟

خیلی ســاده اســت. یک درصد مبلغ فروش صرف ســرمایه 
گذاری در شــرکت جدید می گردد .ما در شرکت Points۱۰ در 

کنار جذب منابع مالی
١( به ایده های جذاب که مشــکلی از مشــکالت انباشته شده 

مردم کشورمان را در زمینه های زیر کمک نماید:
– محیط زیســت– ایجاد فــن آوری و تکنولوژی های نوین– 
ایجاد روش های نوین در زمینه زنجیره تامین بنگاه های اقتصادی 

و بخصوص SMEها– طراحی و مهندسی.
٢( بر روی جذب استعدادهای فراوان کشورمان در زمینه های 
فوق متمرکز هستیم. همچنان که ما با استخدام و آموزش نیروهای 
متخصص ســعی در عملیاتی کردن ایده های نوین و ارایه کاالی 
با کیفیت و با قیمت رقابتی هســتیم . شــما نیز با هر یک میلیون 
خرید از ما به میزان ١٠ هزار تومان در سرمایه گذاری شرکت های 
مجموعــه ما مشــارکت می کنید. جمع این اعــداد ریز ولی موثر 

موفقیت های تا کنون ما را رقم زده است.
 برای جوانان مستعد میهن عزیزمان :

ما مسیر را به شما نشان خواهیم داد
از طریق راههای ارتباطی با همکاران ما تماس بگیرید 

اگر ایده ی خالقانه ای دارید آن را مکتوب کنید
براي اطالعات بیشتر به سایت گروه Points10 مراجعه 

نمایید:
10Points.ir//:Web site : Https
 10Points_Plus@ : Instagram

  10Points گروه بین المللی

انضباط پولی و مالی
 پیش نیاز کنترل تورم

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر می خواهیم تورم را کنترل 
کنیم، باید ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم انضباط پولی و مالی داشته 

باشیم.
مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار 
ایِبنا در خصوص عوامل موثر بر رشد تورم در اقتصاد ایران اظهار داشت: 
ابتدا باید تاکید داشت که مسئول انضباط پولی در اقتصاد ایران، بانک مرکزی 
است. همچنین یکی از وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ 
حفظ ارزش پول ملی یعنی مبارزه با تورم. وی افزود: اقتصاد ایران در شرایط 
کنونی، به شدت در گرو سیاست خارجی و داخلی است. به عبارت دیگر 
رد الیحه بودجه دولت در مجلس، تبعات منفی بر اقتصاد دارد. این در حالی 

است که نمایندگان مجلس می توانستند این الیحه را اصالح بکنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ ارز در هفته گذشته اظهار 
داشت: چند هفته قبل، قیمت ارز به یکباره از ۳۲ هزار تومان به کانال بیست 
و دو هزار تومان رسید، که تنها دلیل این روند، کاهش انتظارات تورمی در 
اقتصاد ایران بوده است. در حقیت یکی از مشکالت و معضالت کنونی 
اقتصاد ایران این اســت که سیاست، اقتصاد را در گرو گرفته است و این 

موضوع قطعا بر روند تورمی اقتصاد کشورمان هم تاثیرگذار خواهد بود.
پازوکی در پاسخ به این سوال گفت: برای اینکه با تورم مبارزه کنیم، باید 
انضباط پولی و مالی را بر اقتصاد حاکم کنیم. به عبارت علمی تر، بایستی 
سیاست پولی، هماهنگ با سیاست مالی در خدمت رشد و توسعه کشور 
باشد. اگر می خواهیم تورم را کنترل کنیم، باید ثبات اقتصادی را به اقتصاد 
ایران برگردانیم. وی تاکید کرد: این کار وظیفه مجموعه حکومت است. همه 
ارکان در کنار دولت، باید به این وظیفه مهم عمل کنند. در حقیقت مجموعه 

حکومت باید به این نتیجه برسد که ثبات اقتصادی به وجود بیاورد.
به عنوان نمونه کاری که اخیرا مجلس در خصوص الیحه بودجه انجام 
داد، به عدم ثبات اقتصادی منجر می شود. بنابراین مجلس اگر بلد است، 
الیحه را اصالح کند در غیر اینصورت کشور را دچار مشکل نکنیم و به 
بی ثباتی دامن نزنیم.وی افزود: برای اینکه ثبات سازی کنیم، باید انضباط را 
به اقتصاد برگردانیم که شامل انضباط پولی در سیستم بانک مرکزی، انضباط 
مالی سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری است. به اعتقاد این استاد 
اقتصاد: در حال حاضر، ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاستی برای اقتصاد 

ایران از نان شب واجب تر است.
پازوکی تاکید کرد: هر سیاستی که بی ثباتی را تشدید کند، )چه از جانب 
مجلس باشد چه از جانب دولت باشد( اشتباه است، که در نهایت منجر به 
کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می شود. در نتیجه کشور نیاز به ثبات 
اقتصادی دارد و هرگونه سیاستی که بی ثباتی را تشدید کند، باید آن سیاست 
را از بین ببریم. همچنین در راستای ثبات اقتصادی، باید تعامل با جامعه 
جهانی را در دستور کار قرار دهیم. اگر تعامل نداشته باشیم، قطعا اقتصاد ایران 

روز به روز به قهقرا می رود.

مرکز پژوهش های مجلس:

کسری بودجه سال 1400 همچنان حل نشده باقیمانده است
مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی 
نقاط قوت و ضعف کلیات مصوبه کمیسیون 
تلفیــق بودجه 1400 اعالم کــرد: علیرغم 
اصالحات انجام شــده توســط کمیسیون 
تلفیق و عملکرد مناســب تر این کمیسیون 
در مقایسه با سال های قبل، کسری بودجه 
سال 1400 به عنوان مهمترین هدف اصالح 
الیحه بودجه همچنان حل نشده باقیمانده 

است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار 
گزارشی با عنوان »بررسی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور ۶۶. کلیات مصوبه کمیسیون 
تلفیق«، اعالم کرد: علیرغم اصالحات انجام 

شــده توسط کمیســیون تلفیق و عملکرد مناسب تر این 
کمیســیون در مقایسه با سالهای قبل، کسری بودجه سال 
۱۴۰۰ بــه عنوان مهمترین هدف اصــالح الیحه بودجه 

همچنان حل نشده باقیمانده است.
در گــزارش این مرکز پژوهشــی با تاکیــد بر اینکه با 
وجود اقدام های مثبت کمیسیون تلفیق در راستای اصالح 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، همچنان محورهای مهمی از 
نگرانیهای مرتبط با الیحه بودجه در مصوبه کمیســیون 
تلفیق نیز اصالح نشده و در برخی از موارد نیز مصوبات 
جدید کمیسیون تلفیق با اشکال های اساسی همراه است، 

درباره نقاط ضعف مصوبه این کمیسیون آمده است:
الــف: مصــارف بودجه: یکــی از محورهــای مهم 
تصمیم گیری در رابطه با الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، مدیریت 
هزینه های جاری دولت بود که بخش زیادی از بودجه را 
به خود اختصاص داده بود. به منظور اصالح این نابسامانی، 
الزم بود که کمیســیون تلفیق در چند محور اساسی زیر 
اقدامــات اصالحی را دنبال کند که ایــن موارد علیرغم 
مطرح شدن پیشنهاد در کمیسیون تلفیق، به تصویب نرسید.

۱- عدم رشــد هزینه های غیرقابــل اجتناب و مداوم 
حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان مطرح شده توسط 

دولت برای تمام اقشار. 
۲- پیشــگیری از رشــدهای غیرمتعارف بیش از ۸۵ 
درصدی حقوق کارکنان دولت از بهمن ماه ۱۳۹۸ و رشد 
بیش از ۷۰ درصدی بازنشســتگان نســبت به خردادماه 

۱۳۹۹ )به اســتثنای افرادی که حکم حقوق ماهیانه آنها 
درحال حاضر کمتر از ۵ میلیون تومان است(. 

۳- در نظر گرفتن احکام کنترلــی برای جلوگیری از 
اقدام مشــابه دولت در ماههای ابتدایی ســال و افزایش 
هزینه های مستمر حقوق و دستمزد به واسطه مجوزهای 

قانونی یا ابهام های موجود در قوانین.
ب: وضعیت کسری بودجه: تحوالت مربوط به کسری 

بودجه از دو منظر نیازمند تحلیل است:
- کسری بودجه ساختاری: یکی از ایرادهای اساسی 
الیحه بودجه، باال بودن کسری بودجه ساختاری این الیحه 
بود که این موضوع در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز همچنان 
ادامه یافت. کسری بودجه ساختاری به این معناست که 
دولت برای تأمین مخارج خود، چه مقدار نیازمند استفاده 
از منابع نفتی، استقراض از صندوق توسعه ملی یا فروش 
اوراق )منابع غیردرآمدی( است. محاسبه این کسری در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشــانگر رقمی در حدود ۴۵۵ 
هزار میلیارد تومان )۵۳ درصد کســری ساختاری( و در 
مصوبه کمیسیون تلفیق در حدود ۵۲۴ هزار میلیارد تومان 
)۴۸ درصد کسری ساختاری( است. لذا از لحاظ نسبت 
کســری بودجه به کل مصارف بودجه، وضعیت کسری 
ســاختاری بودجه اندکی بهبود یافته است، اما همچنان 
بسیار زیاد است. این کسری معادل منابعی است که باید از 
محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق 
جبران شود.با فرض تحقق میانگین ۹۰ درصدی درآمدها، 
فروش اموال و واگذاری شــرکتها )فرض خوش بینانه ای 

که به خصوص در رابطــه با فروش ۹۵ هزار 
میلیــارد تومان ســهام دولت بســیار دور از 
انتظار اســت. در ۹ ماه ابتدایی ســال ۱۳۹۹ 
که بیشــترین میزان واگذاری سهام دولت در 
مقایسه با سالهای قبل صورت گرفته، میزان 
عملکرد این ردیــف ۳۴ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت(، همچنین فرض صادرات ۸۰۰ 
هزار بشکه نفت و میعانات گازی )فرضی که 
در تحلیل الیحه بودجه در نظر گرفته شــد(، 
پیش بینی مجموع کسری تأمین نشده و انتشار 
اوراق برابر با ۳۰۴ هزار میلیارد تومان است. 
این رقم در الیحه دولــت ۳۷۵ هزار میلیارد 
تومان بوده است. در مصوبه کمیسیون تلفیق 
پیش بینی شده است که از ۳۰۴ هزار میلیارد 
تومان کســری ذکر شده ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از محل 

انتشار اوراق تأمین شود.
شــایان ذکر اســت که همان فروض الیحــه در مورد 
منابع مربوط به بند »و« تبصره »۲« در کمیسیون تلفیق نیز 
تصویب شده است. این منابع نیز به علت محدودیت نقد 
شدن سهام دولت )واگذاری شرکتها و سهام دولت بابت 
استمرار متناسب سازی و ...( با کسری همراه است که در 

محاسبات فوق وارد نشده است.
عالوه بر دو محور مهم ذکر شــده موارد دیگری مانند 
در نظر نگرفتن منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم 
علیرغم حذف ارز ترجیحی و روشن بودن کسری منابع 
این موضوع در مصارف جدول تبصــره »۱۴«، افزایش 
هزینــه در ردیف هــای جــدول تبصــره »۱۴« با وجود 
محدودیت شــدید منابع بودجه، افزایش مخارج دولت 
با تصویب اختصاص معــادل ریالی ۲ میلیون تن قیر به 
طرح های عمرانی، در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از 
منابع عمومی برای پرداخت تسهیالت ترجیحی، علیرغم 
تجربه غیرموفق تسهیالت ترجیحی در حمایت از تولید و 
احتمال باالی ایجاد رانت، آن هم در شرایطی که بودجه 
با کسری بودجه و عدم تحقق گسترده منابع مواجه است 
و مشکالت ایجاد شده براساس حکم تصویب شده برای 
این موضوع در تبصره »۱۸«، تســهیالت تکلیفی در نظر 
گرفته شده در تبصره »۱۶« و »۱۸« و ... نیز وجود دارد که 

الزم است مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

ترکیب دارایی های بانک ها اصالح شد
یک مقام مســئول گفت: یکی از اقدامــات بانک مرکزی، 
الزام بانک ها به نگهداری ۳ درصد از ســپرده های بخش غیر 
دولتی به صورت اوراق بدهی بوده که ســعی شده تا ترکیب 

دارایی های بانک ها اصالح شود.
به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکــی، پیمان قربانی معاون 
اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برخی اقدامات بانک مرکزی 

در ســال جاری اظهار داشت: الزام بانک ها طبق مصوبه شورای 
پــول و اعتبار بــه نگهداری ۳ درصد از ســپرده های بخش غیر 
دولتــی به صورت اوراق بدهی یکی از اقدامات بوده که ســعی 

شده تا ترکیب دارایی های بانک ها اصالح شود.
وی افزود: اقدام مهم دیگر، سیاست کنترل ترازنامه و اعمال 
محدودیت رشــد ترازنامه توســط حوزه نظارت بانک مرکزی، 

است که بر مدیریت رشــد نقدینگی در تکمیل سایر قسمت ها 
و سیاســت هایی که به اجرا در می آید، مهم اســت و همه اینها 
در راســتای این بوده است که ترکیب و میزان رشد نقدینگی را 
به ســمت مطلوبی ببریم تا بتوانیم ان شاءاهلل در خدمت اقتصاد 
قرار دهیم و زمینه ای فراهم شود که کنترل تورم و کمک به رشد 

اقتصادی را داشته باشیم.

کاهش 8/۵ درصدی تعداد چک های رمزدار 
در آذرماه

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد 4۸۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش 
حدود ۹41 هزار میلیارد ریال در آذرماه 1۳۹۹ در کل کشــور وصول شــده که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۵ درصد و 1۷.۸ درصد کاهش 

داشته است.
به گزارش ایرنا، براساس آمار بانک مرکزی، در ماه مورد بررسی در استان تهران 
حدود ۱۵۴ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۵۷۵ هزار میلیارد ریال وصول 
شــده اســت.بنا بر این گزارش در آذرماه، ۴۸.۴ درصد از تعداد چک های رمزدار 
وصولی در سه استان تهران )۳۱.۶ درصد(، اصفهان )۹.۱ درصد( و خراسان رضوی 
)۷.۷ درصد( وصول شده است که بیش ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها 
دارا بوده اند. همچنین ۷۱ درصد از ارزش چک های فوق در استان های تهران )۶۱.۱ 

درصد(، اصفهان )۵.۵ درصد( و خراسان رضوی )۴.۴ درصد( وصول شده است.
چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره 
چک در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ 
هزار فقره عادی و حدود ۵۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور 
۹۴.۶ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۵.۴ درصد رمزدار بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در کل کشور بالغ بر دو هزار و ۵۶۷ هزار میلیارد ریال 
چک وصول شد که بیش از یک هزار و ۶۲۶ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر 
۹۴۱ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۶۳.۳ درصد از کل 

ارزش چک های وصولی، عادی و ۳۶.۷ درصد رمزدار بوده است.

کارگزاران ارز به بازار متشکل بپیوندند
مدیرعامل شرکت بازار متشــکل ارز ایران گفت: تعداد کارگزاران در بازار 
متشکل ارزی رو به افزایش است و امیدواریم تا پایان سال بعد تمام بازیگران 

بازار ارز که از بانک مرکزی مجوز دارند عضو بازار متشکل شوند.
به گزارش ایِبنا، امیر عباس میرزایی تصریح کرد: بر اساس دستور بانک مرکزی دو 
ماهی است که نرخ ها به صورت رسمی منتشر می شود و استقبال بسیار خوبی هم 
از آن شده شده است. مدیرعامل شرکت بازار متشکل ارز ایران با اشاره ساعات کار 
بازار متشکل ارز گفت: بازار هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۵:۳۰ و روزهای پنج شنبه نیز 
از ۱۰ تا ۱۲:۳۰ باز است و معامالت انجام می گیرد که همان روز هم تسویه خواهد 
شــد.وی ادامه داد: کانال تلگرامی ما هر نیم ساعت یکبار نرخ را منتشر می کند و 
خواهشمندیم که از این کانال به آدرس iceiran بازدید داشته باشید و به آن بپیوندید. 
این کانال دارای تعداد اعضای باالیی است و استقبال بسیاری خوبی نیز از سوی 

مردم عزیز صورت گرفته است. 
مدیرعامل شــرکت بازار متشکل ارز ایران تاکید کرد: تعداد کارگزاران در بازار 
متشکل ارزی رو به افزایش است و امیدواریم تا پایان سال بعد تمام بازیگران بازار 
ارز که از بانک مرکزی مجوز دارند عضو بازار متشکل شوند و در این بازار بسیار 

شفاف، چابک وکارا بتوانند معامالت خود را انجام دهند.
به گفته میرزایی، برای این بازار طرح های دیگری به جز عرضه اسکناس داریم 

که با صالحدید بانک مرکزی به مرور اضافه خواهد شد.


