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ترمز بورس کشیده شد
توسعه ایرانی- 
بــازار ســرمایه دیروز 
برخــاف هفته هــای 
اخیر قرمزپــوش بود 
و شــاخص کل بورس 

حدود ۱۰ هزار واحد کاهش یافت.
معامات دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان 
رسید که شاخص این بازار با ۱۰ هزار و یک واحد 
کاهش در رقم یــک میلیون و ۴۸۱ هــزار واحد 
ایستاد. شــاخص کل با معیار هم وزن نیز ۵۴۱۹ 
واحد کاهش یافت و رقم ۴۳۴ هــزار و ۷۴۸ هزار 

واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار امروز یک میلیون معامله 
انجام دادنــد که ۱۵۷ هــزار و ۱۹۴ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، پاالیش نفت 
اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان و گروه مپنا 
نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل فوالد مبارکه اصفهــان، معدنی و صنعتی 
گلگهر و گروه مدیریت سرمایه  گذاری امید نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس 

گذاشتند.
    

 قیمت جهانی طال همچنان 
در حال رشد است

مهــر- نگرانــی 
ز  ا ن  ا ر یه گذا ســرما
تشدید شیوع ویروس 
کرونا در جهان باعث شد 
خوش بینی آنها در مورد 
احیای سریع اقتصاد جهانی کمرنگ شد و آنها را به 
سوی خرید سرمایه های امن مانند طا سوق داد. 

روز دوشنبه، نگرانی سرمایه گذاران از تشدید 
شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شد خوش بینی 
آنها در مورد ریکاوری سریع اقتصاد جهانی کمرنگ 
شد و آنها را به سوی خرید سرمایه های امن مانند 

طا سوق داد.
تحلیل گر ای ان زی، دنیل هاینس، می گوید: 
تشدید شیوع ویروس کرونا در روزهای اخیر به ویژه 
در روزهای اخیر باعث شد که میل سرمایه گذاران 

برای خرید طا افزایش یابد.
    

افت ۷۰ درصدی نرخ نوبرانه ها
مهــر -  رئیــس 
اتحادیه فروشــندگان 
میوه و ســبزی گفت: 
قیمت میوه های نوبرانه 
از زمان ورودشــان به 
بازار مصرف )حدود دو ماه قبل( تاکنون بین ۶۰ تا 

۷۰ درصد کاهش یافته است.
اسداهلل کارگر درباره آخرین وضعیت میوه های 
نوبرانه گفت: در حال حاضر این میوه ها به تولید و 
عرضه انبوه رســیده اند و نباید لفظ نوبرانه را برای 

آنان اطاق کرد.
وی اضافه کــرد: قیمت این میوه هــا از زمان 
ورودشــان به بازار مصرف )حــدود دو ماه قبل( 
تاکنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته به عنوان 
مثال قیمت گیــاس در آن زمان بین ۸۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومان در هر کیلوگــرم بود اما در حال حاضر 
قیمت این میوه کاهش چشمگیری داشته چرا که 
تولید میوه در سال جاری وضع بسیار مطلوبی دارد 

و عرضه زیاد است.
این فعال بخش خصوصی قیمت هر کیلوگرم 
گیاس تک دانه در میدان مرکــزی میوه و تربار 
تهران را در حال حاضــر بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان 
اعام کرد و گفت: قیمت گیاس صورتی نیز بین 
۸ تا ۱۶ هزار تومان است. همچنین قیمت گیاس 

مشکی بین ۸ تا ۱۵ هزار تومان است.
    

سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شد
توسعه ایرانی-  
بر اســاس توافقات به 
عمل آمده بــا وزارت 
صنعت قیمت سیمان 
۲۰ تــا ۳۰ درصــد 
افزایش پیدا کرد.بر اساس توافقات به عمل آمده 
با وزارت صنعت قیمت سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصد 

افزایش پیدا کرد. 
بر همین اساس قیمت های جدید انواع سیمان 

خاکستری از تاریخ ۱۰ تیرماه اچرایی خواهد شد.
اختاف قیمت سیمان تیپ ۲ با تیپ۳۲۵-۱ 
با توجه به هزینه های مازاد تولیــد به ازای هر تن 

۲۵۰۰۰۰ ریال.
اختاف قیمت سیمان تیپ ۵ با تیپ ۲ با توجه 
به هزینه های مازاد تولید به ازاء هرتن ۵۰ هزار ریال

 قیمت سیمان پوزوالنی، پوزوالنی ویژه سرباره 
ای و آمیخته معادل قیمت سیمان تیپ۲.

خبر اقتصادی

 شماره   550 /         سه شنبه 10 تیر   1399  /   8 ذی القعده 1441  / 30 ژوئن   2020

نرگس رسولی

در حالی روز گذشــته محمد جواد 
جهرمــی، وزیر جوان دولــت یازدهم 
در مورد ورود نســل پنجم اینترنت از 
شهریور ماه خبر داده است که بسیاری از 
مشترکان اینترنت در روزهای گذشته 
با اختال های شدید در اینترنت خود 
مواجه شده اند و به درستی نتوانسته اند 

از خدمات اپراتورها استفاده کنند.
در روزهای گذشــته و در حالی که 
وزارت ارتباطات و اپراتــور همراه اول 
ســرگرم افتتاحیه و رونمایی از افتتاح 
بزرگ ترین مرکــز داده منطقه غرب و 
شمال غرب کشــور بودند مشترکان 
این اپراتور در گیرودار اتصال به  شبکه 
اینترنت دست و پا می زدند. گویا شتر 
اختال همیشه پای شــبکه اینترنت 
ایــران خوابیده اســت و هــر از گاهی 

موجب گسترش نارضایتی از اپراتورها 
می  شود. اتفاقی که با گسترش مشترکان 
اپراتورهای همراه زنگ خطری اســت 
برای ریزش مشترکان به سمت اپراتوری 

که بهترین خدمات را ارائه می دهد. 
در حالی که آمارها  تاکید می کنند 
که میــزان اتصــال بــه اینترنت های 
اپراتورهــای همراه و خانگی کشــور 
افزایش قابل توجهی یافته اند و مشترکان 
بیشتری به سمت استفاده از شبکه های 
اجتماعی ترغیب شده اند؛ اما در روزهای 
گذشته اختال های موجود در شبکه 
تلفن همراه کشــور داد مشــترکان را 

درآورده است.
همراه اولی ها نخستین مشترکانی 
بودند که با اختال های شدید اینترنت 
گوشی های همراه خود مواجه شده اند 
به گونه ای که حتی برخی از مشترکان 
مجاب به تغییر اپراتور خود برای دریافت 

خدمات اینترنتی شده اند این شرایط 
در حالی که اپراتورها با تغییر بسته های 
اینترنتی شان نیز پیش از این مشترکان 
را نقره داغ کرده بودند. بســته هایی که 
به گفته مشترکان تلفن همراه مفهوم 
قبلی خود برای مشــترکان را از دست 
داده و بیشــتر حجم آن بدون استفاده 

هدر می رود.
یکی از مشــترکان همــراه اول که 
در طــول روزهای گذشــته با اختال 
شدید اینترنت همراه اول مواجه بوده 
است به خبرنگار »توسعه ایرانی« گفت: 
»در روزهای گذشــته با وجود این که 
اتصال به شبکه به صورت LTE نشان 
داده می شد، اما هیچ یک از شبکه های  
اجتماعی و حتی ســایت های داخلی 
امکان باز شدن نداشــتند و  تنها پیام 
موجود برای گوشی"تاش برای یافتن 
اینترنت"بود این در حالی اســت که 

فاصله محــل کار من تــا BTS های 
اپراتورها بسیار کم است و در هفته ها و 
ماه های گذشته هیچ مشکلی با اتصال 

به اینترنت نداشتم.«
سامی یکی دیکر از مشترکانی است 
که در این باره می گوید: »جالب اســت 
اپراتورهای همراه همیشــه برای اخذ 
وجه از مشــترکین عجله دارند و هنوز 
بسته اینترنت تمام نشده هزار بار پیام 
می دهند و به محض اتمام بسته هزینه ها 
را هزینه مصوب که بســیار زیاد است 
محاسبه می کنند، اما در روزهای گذشته 
که ارائه خدماتشان افتضاح بوده هیچ 
اقدامی نمی کنند و حتی یک بار هم پیام 
عذرخواهی یا چرایی اختال های زیاد 

در شبکه شان را نفرستاده اند«.
وی تاکید می کنــد: »در روزهای 
گذشته به حدی ارائه اینترنت بد بوده که 
نتوانسته ام با خانواده ام که در شهرستان 
زندگی می کنند تماس تصویری داشته 
باشم ان هم در شرایط کرونا که رفت و 
آمدها محدود است و برای کمک به عدم 
گسترش این ویروس باید از تردد بیجا 

خودداری کرد.«
 رحیم نژاد دیگر مشترکی است که 
با انتقاد از اختال اینترنت در روزهای 
گذشــته می گوید: »اپراتورها زمانی 
کــه می خواهند مــردم را جلب کنند 
شعارهای زیبایی می دهند، اما هم اکنون 
که باید پاســخگو باشند هیچ پاسخی 

نمی دهند«.
وی ادامه می دهد: »من به واســطه 
شغلم باید همیشــه آناین باشم و در 
روزهای گذشته بسیاری از مخاطبین 
خودم را بــه جهت اختــال اینترنت 
از دســت داده ام. حــاال چــه کســی 
پاسخگوست، مشخص نیست. به نظر 
می رســد باید به دوران قبل بازگشت و 

اعتمادی به اپراتورها نداشت«.
کریم خانی یکی دیگر از مشترکانی 
است که با اعتراض از نحوه اتصال اینترنت 
در روزهــای گذشــته می گوید: »من 
راننده تاکســی اینترنتی هستم و کل 
خرج زندگی ام  وابســته بــه اینترنت 
است تا بتوانم درخواست ها را بررسی و 
قبول کنم و یا حتی از نقشــه برای پیدا 
کردن مسیر استفاده کنم، در روزهای 
گذشته به قدری اینترنت بد  بود که پیدا 
کردن ساده ترین مســیر هم با مشکل 
مواجه شــده بود و خیلی از مشترکین 

تاکسی های اینترنتی ناراضی بودند.«
او ادامه می دهد: »شاید برای خیلی 
از مشترکین قطع و وصل اینترنت مهم 
نباشد، اما برای من و همکارانم و کسانی 
که شغلشان وابسته به اینترنت است، 
اتصال به اینترنت همچون آب حیات 
برایشان مهم است اما هیچ کس پاسخگو 
نیست و تنها بسته های اینترنت هر روز 

گرانتر و  حجمش کمتر می شود.«
ایــن شــرایط در حالی اســت که 
وزارت ارتباطات عزم خود را جزم کرده 
تا اینترنت رســانی را سراسری کند و 
به فراخور از اتصال شــبکه اینترنت به 
روستاها و شهرها خبر می دهد و تاش 
می کند تا با گسترش دولت الکترونیک 
بیش از پیش از ترددهای غیرضروری 
بکاهد. تاشی که با گسترش کسب و 
کارهای اینترنتی بیش از گذشته به ثمر 
نشسته و حاال با شروع دوباره و بی دلیل 
)از سوی اپراتورها( قطعی ها در شبکه  
اینترنت تلفن همراه کشــور مجددا با 
اختال و نااطمینانی مواجه خواهد شد. 
آمارها نشان می دهد که کسب و کارهای 
اینترنتی روزانه گردش مالی ۱۵ تا ۲۰ 
میلیارد تومانی دارند و باید به جهت واریز 
وجه پاسخگویی آناینی داشته باشند 

و ین اختال ها با خدشه دار کردن این 
روال موجب بی اطمینانی های بیشتر از 

تداوم روند مثبت قبلی می شود .
شــاید بر پایه همان برنامه ریزی 
قدیمی اســت که وزیر جــوان دولت 
رسما با تکیه به وعده و وعیدهای همراه 
اول از عرضه  نســل پنجم اینترنت از 
شــهریورماه خبر می دهد و می گوید: 
»در حوزه توسعه شبکه ملی اطاعات، 
همراه اول وظایف ســنگین و مهمی 
دارد، از همراه اول خواسته ام تا مردادماه 
امســال در پنج نقطه تهران اینترنت 
نسل پنجم را ارائه کند. ما در باندهای 
پایین، محدودیت فرکانســی داریم و 
باید در باندهای باال ســرمایه گذاری 
کنیم  تا یکی دو هفتــه آینده البراتوار 
نسل پنجم اینترنت رونمایی می شود 
و به بهره برداری می رســد. همراه اول 
بزرگ ترین اپراتور خاورمیانه اســت و 
وسیع ترین پوشش شــبکه ارتباطی 
کشــور را دارد. بارها گفته شــده که 
همراه اول بزرگ ترین بنگاه اقتصادی 
مانند لوکوموتیوی اســت که ســایر 
بنگاه های اقتصــادی دیجیتال را به 

حرکت درمی آورد.

آذری جهرمی وعده ورود نسل پنجم اینترنت را داد و با این حال؛

اختالل اینترنت داد مشترکان را درآورده است 
آمارها نشان می دهد 

کسب و کارهای اینترنتی 
روزانه گردش مالی 15 تا 
20 میلیارد تومانی دارند 
و باید به جهت واریز وجه 

پاسخگویی آنالینی داشته 
باشند، اما اختالل اینترنت 

با خدشه دار کردن این 
روال موجب بی اطمینانی 

می شود

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: بر اساس تصمیم ســتاد تسهیل و رفع 
موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی 
طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مؤدیان 
فاقد اعتبار ســازمان امور مالیاتی قرار نداشته 
باشد و بعد از گذشت مدتی در این فهرست قرار 
گیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی واحد تولیدی 

نخواهد بود.
به گزارش»توسعه ایرانی«، حسین مدرس 
خیابانی گفــت: دو تصمیم خیلــی مهم طی 
روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت 
از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی صورت 
گرفته که بر اســاس آن، آن دسته از واحدهای 
تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند؛ 

باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این 
معنا که بر اساس ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و 
مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش اماک 
و دارایی های مازاد خود هستند و چنانچه بانکها 
اقدام به تملیک واحدهای تولیدی نموده باشند 
مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط 
که بعداً اعام خواهد شــد می تواند نسبت به 
بازپس گیــری واحد تولیــدی تملیکی خود 

اقدام نماید.
همچنین در دســتور العمل شورای پول و 
اعتبار عنوان شده که بانک ها حق تغییر کاربری 
و فروش ماشین آالت واحدهای تولیدی تحت 

تملک خود را ندارند.
وی تصریــح کــرد: در حــوزه مالیاتی نیز 
چنانچه مؤدی مالیاتی )واحد تولیدی( در زمان 

معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف 
قانونی خــود اعم از درج مشــخصات طرفین 
معامله، کد اقتصادی، آدرس و ...، مطابق ماده 
۱۶۹ مکرر ق.م.م در سامانه اقدام نموده باشد و 
بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دالیلی در لیست 
مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، 
مســئولیتی متوجه مؤدی )واحــد تولیدی( 
نخواهد بود و مؤدی نمی بایســت در لیســت 
مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: همچنین در دستورالعمل شورای پول و 
اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری 
و فروش ماشین آالت واحدهای تولیدی تحت 

تملک خود را ندارند.
وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که 
یک تولیدکننده، معامله ای را برای فروش کاالی 

خود با یک فرد خاطی اعم از شرکتهای کاغذی 
یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه 
سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده 
است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور 
مالیاتی بپردازد، در حالیکــه در زمان فروش 
کاال، فرد خریدار مساله مالیاتی نداشته است، 
به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع 

اصاح شود.
به گفته مدرس خیابانی، بر اساس تصمیم 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید، چنانچه 
در زمــان فــروش، تولیدکننــده معامله را 
با فردی صورت دهد که در فهرســت ســیاه 
ســازمان امور مالیاتی قرار نداشــته باشــد و 
بعد از گذشــت مدتی به تعهــدات مالیاتی و 
ضوابط ســازمان امور مالیاتــی پایبند نبوده 
و در این فهرســت قــرار گیرد، مســئولیتی 

 متوجه متصدی واحد تولیــدی نخواهد بود. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود، با بیان 
اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواد 
اولیه کارخانجات را تامین خواهد کرد، گفت: 
در قرارگاه جهش تولید مقرر شده تا کاالهای 
مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص 

از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند.
مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین 
مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین 
خواهد شد و در این رابطه همکاری تنگاتنگی 
میان بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجارت شــکل 
گرفته، به نحــوی که هر هفته در جلســاتی 
که بــا مجموعه های مختلف صنعتی کشــور 
برگزار می شــود، تامیــن ارز مورد نیــاز مواد 
اولیــه از روش های مختلف مــورد بحث قرار 
گرفته و بر اســاس سیاست های بانک مرکزی 
و وزارت صمت، توافقاتی میان صادرکنندگان 
و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز تولید 

صورت می گیرد.

دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان

 بانک ها حق فروش ماشین آالت واحدهای تولیدی را ندارند

خبر

معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
نظر دولت نسبت به احداث واحدهای مسکونی ۲۵ متری که از 

سوی شهرداری تهران پیشنهاد شده، منفی است.
به گزارش مهر ،محمود محمودزاده در پاســخ به پرسشی 
درباره موافقت دولت با ســاخت خانه هــای ۲۵ تا ۳۰ متری 
اظهار داشت: ساخت خانه های ۲۵ متری پیشنهادی بود که 
شهرداری تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت 

راه و شهرسازی ارائه نشده است.
وی ادامه داد: فلسفه اعام این پیشنهاد از سوی شهرداری 
بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام »خانه های کوچک« 

در دنیا بوده است.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: 
پیشنهاد وزارت راه و شهرســازی در این خصوص، راه اندازی 
نظام اجاره داری حرفه ای اســت که به زودی بسته مربوط به 
آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، سطح سوم اجاره داری 
تهیه شده که چیزی شبیه راه اندازی پانسیون های خصوصی 
است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به 
صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می کنند، در 

آن مستقر می شوند و محلی برای سکونت آنها است.

الگوی مصرف مسکن در تهران، واحد ۷5 متری است
محمودزاده تصریح کرد: چنین فردی توانایی مالی اجاره 
کردن واحد ۷۵ متــری که متراژ الگوی مصرف مســکن در 
پایتخت محسوب می شود را ندارد بنابراین مجبور به سکونت 
در چنین واحدهایی خواهد بود. به نظر می رسد آنچه شهرداری 
تهران به عنوان واحدهای ۲۵ متری مطرح کرده، برگرفته از این 
تفکر باشد. وی یادآور شد: ما از نظر مسائل اجتماعی با این ایده 
شهرداری موافق نیستیم و درباره آن نظراتی داریم ضمن اینکه 
دولت تاکنون هیچ موضعی درباره این پیشنهاد اعام نکرده و 

موافقتی با آن نداشته است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی، بر اساس تجربیاتی 
که از ساخت واحدهای مسکونی کوچک در تهران داشته ایم، 
نظر ما با ساخت خانه های ۲۵ متری، منفی است ضمن اینکه 
مسائلی که شــهرداری تهران در این خصوص اعام کرده بر 

اساس مفاهیم اقتصادی است.
محمودزاده تأکید کرد: ما باید ابتدا طرح مورد نظر شهرداری 
را ماحظه و درباره آن مذاکره کنیم تا بتوانیم در خصوص آن 
اظهارنظر کنیم اما تاکنون هیچ مرجع دولتی درباره این طرح 

شهرداری، اعام موافقت نکرده است.

 سودهای اقتصادی، 
پشت پرده انتشار شایعه پشت بام خوابی

وی درباره اخبار منتشــره در روزهای اخیر مبنی بر شایع 
شدن »پشت بام خوابی« یا »انبارخوابی« در تهران گفت: من 
این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب می کنم؛ اصاً امکان واگذاری 

اجاره ای پشت بام وجود ندارد.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: 
در بخش مســکن به دلیل اقتصاد قابل ماحظه ای که در آن 
وجود دارد، گرفتار چنین ادعاهایی هستیم؛ بخصوص اینکه 
هیچ مرجع رسمی اعام نکرده که چند قرارداد اجاره پشت بام 
یا انبار به ثبت رسیده است. همچنین از نظر قانونی هم با توجه 
به اینکه پشت بام جزو مشاعات یک مجتمع مسکونی محسوب 
می شــود و به همه واحدها تعلق دارد، امکان اجاره آن وجود 
نخواهد داشــت. نمی توانیم چیزی که وجود خارجی ندارد را 

بفروشیم یا اجاره دهیم.
پانسیون های غیر رسمی، شناسنامه دار می شوند

محمودزاده، یکی از تجربیات واگذاری واحدهای اجاری 
جمعی را راه اندازی گرمخانه ها در شهرداری تهران در سال های 
گذشته، عنوان و اظهار کرد: ما موافق تأسیس چنین فضاهایی 

برای استراحت نیروهای کار در تهران که بدون همراهی خانواده 
به پایتخت کوچ کرده اند، هستیم تا بتوانند شب ها محل خواب 

مطمئن و ارزان داشته باشند.
وی ادامه داد: در حــال حاضر نیز در برخی مناطق مرکزی 
و جنوبی تهــران، بســیاری از خانه های بــزرگ قدیمی به 
پانسیون های غیررسمی تبدیل شده اند؛ این اتفاق مشکات 
اجتماعی عدیده ای خواهد داشت و با توجه به اینکه تعداد زیادی 
از آنها شناسنامه دار نیستند، مورد دغدغه خانواده هایی خواهد 
بود که فرزندان خود را برای تحصیل یا کار به تهران فرستاده و 

در این پانسیون ها مستقر شده اند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تأکید بر اینکــه باید این 
پانسیون های غیررسمی، شناسنامه دار و ثبت شوند، گفت: این 
پیشنهاد را در قالب نظام اجاره داری حرفه ای تدوین کرده ایم تا 

پانسیون های غیررسمی به این طرح بپیوندند.

اعالم موضع معاون وزیر مسکن درباره پشت بام خوابی


