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 قیمــت بنزین دوباره ایــن روزها 
خبرساز شده اســت. هر چند مقامات 
دولتی بارها و بارها تاکید کرده اند که 
دولت قصدی بــرای غافلگیری مردم 
ندارد و در صورتی کــه برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین باشد، اعالم قبلی 
صورت خواهد گرفــت؛ اما همچنان 
نگرانی درخصــوص تغییــر قیمت 
حامل های انــرژی در اقتصاد متورم 
ایران باالست زیرا اقتصاد ایران در حال 

تجربه تورمی 44 درصدی است. 
ماجــرا از درز یک نامــه محرمانه 
شروع شد و ســپس مصاحبه فریدون 
عباسی دوانی، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با ایلنا که گفتــه بود احتمال 
دارد واقعی سازی قیمت بنزین از قشم 
و کیش به صورت پایلوت اجرا شــود، 
گمانه زنی ها دربــاره افزایش قیمت 
بنزین را افزایــش داد. همین ماجرا به 
ادعاهای تایید نشــده ای دامن زد که 
حتی قیمت های عجیبی برای بنزین 
تخمین زده بودند و نرخ هر لیتر بنزین 
را حتی بیشتر از ۵ برابر رقم فعلی اعالم 
می کردند. حاال اما ماجــرا به گونه ای 
دیگر از ســوی مســئوالن بیان شده 
است. با این حال عده ای معتقد هستند 
که این شــروع درنهایت به آزادسازی 
قیمت بنزین برای رفع کسری بودجه 
دولت می انجامــد. موضوعی که البته 

دولت تاکنون زیر بار آن نرفته است.
 برداشت اشتباهی

 از نامه محرمانه
پس از آنکه درز یک نامه محرمانه 
دربــاره تصمیم جدیــد یارانه بنزین 
حاشیه ساز شد، علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت و رئیــس منطقه 
آزاد کیش آن را صرفا یک برداشــت 

اشتباهی از نامه دانستند.
سرپرســت منطقــه آزاد کیش با 
اشاره به اجرای طرح بنزین برای همه 
در جزیره کیش گفت: در این طرح به 
مردم سهمیه ۲۰لیتری تعلق می گیرد.

 محمدرضا لواســانی خبر افزایش 
قیمت بنزین را کذب دانست و با تأکید 

بر این که تغییر قیمت  حامل های انرژی 
نیازمند مصوبه مجلس شورای اسالمی 
است، گفت: در بودجه 14۰1 اشاره ای 
به افزایــش قیمت بنزین و ســهمیه 

سوخت نشده است.
او تفاوت این طرح با طرح پیشین را 
تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی 
عنوان کرد که پیش از این به هر خودرو 

تعلق می گرفت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
تصریح کرد: از این پس سهمیه بنزین 
به دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا 
فاقد خودرو تعلق می گیرد، میزان یارانه 
تخصیصی به ازای هــر نفر معادل ۲۰ 

لیتر بنزین به نرخ 1۵۰۰ تومان است.
به گفته لواســانی یارانه ســهمیه 
بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت 
است و افراد در صورت نداشتن خودرو 
می توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که 
به همین منظور طراحی شده است به 

فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی 
که به  هر دلیلی امکان فروش سهمیه 
خود یــا انتقال به دیگری را نداشــته 
باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن 
را به صورت فروش خودکار، در حساب 

خود دریافت خواهند کرد.
لواســانی با تأکید بــر این که تمام 
دارندگان کــد ملی که بیــش از یک 

سال در کشــور اقامت داشته باشند، 
مشمول طرح هســتند،  تصریح کرد: 
با اجرایی شــدن طرح جدید سهمیه 
بنزین، رانندگان وسایط نقلیه عمومی 
همچنان از سهمیه  خود برخوردارند و 
هیچ گونه تغییری در سهمیه تاکسی ها، 
خودروهای عمومی و گازوییلی ایجاد 
نمی شــود، و اعضای خانواده  هایشان 
نیز مشمول دریافت یارانه سهمیه ۲۰ 

لیتر بنزین می شوند.
وی ابراز امیدواری کرد اجرای طرح 
جدید تخصیص یارانه بنزین به الگویی 

در سطح کشور تبدیل شود.
 آیا طرح جلیلی برای بنزین

 در حال اجراست؟
با اعالم مفاد طرحی که قرار اســت 
اجرایی شود، بسیاری طرح ارائه شده از 
سوی سعید جلیلی، کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری را به خاطر آوردند. 
این طرح شباهت های فراوانی به طرح  

اعالمی برای اجرا در کیش و قشم دارد. 
در طرح ارائه شده از سوی جلیلی، 
که طرح وان نــام دارد، مقرر شــده 
بود بنزین بــه جای خــودرو به فرد 
اختصاص پیدا کند، بــه این ترتیب، 
در قالب این طرح پیش بینی شــده 
بود به هر فرد روزانــه یک لیتر بنزین 
تخصیص داده شــود. این رقم برای 
خودروهای عمومی بیشــتر بود. در 
این راســتا هر فرد می توانســت یک 
لیتر بنزین تخصیص یافته به خود را 
به مصرف رســانده و یا آن را بفروشد. 
کسی هم که بیش از یک لیتر مصرف 
می کند می توانست از کسانی که فاقد 
خودرو هستند، بنزین خریداری کند. 
طراحان این طرح معتقد بودند از این 
مسیر مردم می توانند بنزین خود را به 
قیمت بیش از ســهمیه ای بفروشند 
و از مابه التفاوت آن ســود ببرند. مثال 
یک خانواده ۵ نفــره می تواند از این 
محل روزانه چندین هزار تومان یارانه 
دریافت کند. ســید حمید حسینی 
درباره نتایج اجــرای این طرح گفته 
است: این طرح در ظاهر عادالنه است، 
دولت قیمت بنزین را افزایش نداده و 
از سوی دیگر می تواند جلوی قاچاق 
را بگیرد، چون بنزین مازادی در بازار 
وجود ندارد اما فعال کســی نمی داند 
تبعات این طرح چه خواهد بود؟ زیرا 
افرادی که بنزین مازاد را می فروشند 
چگونــه می تواننــد آن را تجمیع و 
واگذار کنند؟ نحوه فــروش چگونه 
است؟ برای تخصیص این سهمیه چه 
کارتی قرار اســت تعریف شود؟ و آثار 

آن بر حمل و نقل چیست؟
هر چند تخصیص ۲۰ لیتر بنزین 
تفاوتی در رقــم بنزیــن اختصاص 
یافته به هر فرد با طرح پیشــنهادی 
ســعید حلیلی دارد؛ اما از سوی دیگر 
طرح اختصــاص ســهمیه بنزین به 
خانوارهــای فاقــد خــودرو یکی از 
طرح هایی اســت که در پژوهشکده 
سیاستگذاری دانشگاه شریف مورد 
مطالعه قــرار گرفت. بر اســاس این 
مطالعات برای بازتوزیع عادالنه یارانه 
بنزین بین همه اقشــار مردم، طرح 

تخصیــص یارانه به هر فــرد به جای 
هر خودرو پیشــنهاد شــد.همزمان 
طــرح مشــابهی در مجلــس نیز در 
دستور بررســی قرار گرفت. این طرح 
در ماه هــای پایانی ســال در مجلس 
بررسی شــد اما درنهایت اسفند سال 
گذشته کمیسیون انرژی با این طرح 
مخالفت کرد. در این طرح آمده بود: از 
ابتدای مهرماه سال 14۰۰ به هر خانوار 
مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به 
ازای هر نفر، 1۵  لیتر در ماه ســهمیه 
بنزیــن یارانه ای اختصــاص می یابد. 
همچنین به خانوارهای دارای خودرو 
که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار نفر 
باشــد، به ازای هر نفر بیشتر، 1۵ لیتر 
در ماه ســهمیه بنزین یارانه ای تعلق 
می گیرد.در ادامه ذکر شده بود: در سال 
14۰۰، سایر سهمیه های بنزین وسایل 
نقلیه شخصی و عمومی )از جمله انواع 
تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت( مانند 

گذشته به قوت خود باقی می ماند.
با رد ایــن طرح از ســوی مجلس 
جریان ســهمیه های خودروها برقرار 
ماند ولی دولت تصمیم گرفت این طرح 
را راسا آغاز کند؛ اما برای برآورد آثار آن، 
دستور به اجرای آزمایشی آن داده شد. 
همچنین میزان سهمیه تعلق گرفته از 
1۵ لیتر به ۲۰ لیتر افزایش یافت که از 
طریق کارت بانکی افراد قابل برداشت 

خواهد بود.
با ایــن حال هنوز عــده ای معتقد 
هستند که این رفتار دولت مقدمه ای 
است برای واقعی سازی قیمت بنزین 
تا با منابع حاصل از آن بتواند کســری 

بودجه خود را رفع کند.

دولت اولین گام خود را برای تغییر در وضعیت حامل های انرژی برداشت؛

آزمایش »بنزینی« در جزیره!

سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش: از این پس 

سهمیه بنزین در جزیره به 
دارندگان هر کد ملی دارای 
خودرو یا فاقد خودرو تعلق 

می گیرد و میزان یارانه 
تخصیصی به ازای هر نفر 

معادل 20 لیتر بنزین به نرخ 
1500 تومان است

عده ای معتقدند که 
شروع تغییرات بنزینی در 
جزیره کیش،  درنهایت به 

آزادسازی قیمت بنزین 
برای رفع کسری بودجه 

دولت می انجامد. موضوعی 
که البته دولت تاکنون زیر 

بار آن نرفته است

خبر

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشــاک تهران 
اظهار داشت: تقاضا امســال به طرز شدیدی 
کاهش پیدا کرده، موثر و مناسب نیست. بخش 
عمده ای از آن مربوط به شرایط اقتصادی مردم 
می شود؛ سبد مصرف خانوارها کوچک شده و به 
تبع آن شاید پوشاک از اولویت مصرفی خانوارها 

خارج شده است.
مجید افتخاری در گفت وگو با ایلنا در مورد 
وضعیت صنعت پوشاک کشــور افزود: با اینکه 
در حال ورود به فصل زمســتان هستیم، رفتار 
مصرف کننده و بازار به خاطر شــروع بازار عید 
که از بهمن ماه شروع می شــود، بازار پوشاک 
زمستانی رو به انتها است، تقاضا امسال به طرز 
شــدیدی کاهش پیدا کرده، موثر و مناســب 

نیست. 
افتخاری تصریح کــرد: دهک های باالی 
جامعه یعنی دهــک 1۰ و 9 تمایل زیادی به 
مصرف کاالی ایرانی نــدارد، بخش دیگر هم 
به دلیل مســائل اقتصادی چرا بحران فروش 
هستند. ما دچار ریزش از نظر دهکی بوده ایم 
یعنی کسی که چند ســال پیش در دهک 7 
جامعه بوده االن قطعا در این دهک نیست، در 
یک شرایط بد اقتصادی هستیم که روی بازار 

پوشاک هم تاثیر می گذارد.عضو هیئت مدیره 
اتحادیه پوشاک تهران ادامه داد: تا قبل از کرونا، 
فرصتی به وجود آمد که خارجی ها بازار را ترک 
کردند. در این شرایط بسیار از تولیدکنندگان 
ایرانی به اســتانداردی دســت پیدا کردند و 
در نتیجه به صورت چشــمگیری محصوالت 
افزایش پیدا کرد. با شیوع کرونا همه دنیا با یک 
سری چالش مواجه شد که اغلب کشورها سعی 
کردند از صنایع خود حمایت کنند. متاسفانه 
صنعت پوشاک و بســیاری دیگر از صنایع در 
کشور ما هیچ بســته حمایتی موثری از دولت 
دریافت نکردند و در این بحران کســب و کار 
ضعیف شدند. عالوه بر این مشکالت دیگری 
مانند افزایش شدید نرخ ارز و تامین مواد اولیه 
باعث شد که صنعت پوشاک شرایط ایده آلی 

را نداشته باشد.
وی با اشاره به قاچاق پوشاک گفت: موضوع 
تاثیرگذار دیگــر، قاچاق کاالهای رد شــده و 
اســتوک کشــورهای دیگر بود که به صورت 
قاچاق وارد کشور شدند. بیشترین سهم را نیز 
در این میان بنگالدش داشت، تمام کاالهایی 
که اروپایی ها به علت کرونا خرید آنها را لغو کرده 
بودند به قیمت بسیار ناچیزتر از قیمت واقعی به 

صورت توناژی و کیلویی وارد کشور شد. از آنجا 
که در بازارهای اروپایی کاالهــا برند دارند، به 
راحتی نمی توان در آن ورود کرد.  چون در کشور 
ما مقابله با کاالی قاچاق به اندازه دیگر کشورها 

نیست، این کاال وارد ایران شد.
این کارشناس صنفی پوشاک افزود: قیمت 
تمام شــده تولید در ایران بسیار بیشتر از دیگر 
کشورها اســت، کاال به صورت ارزان و با قیمت 
غیرواقعی وارد ایران می شــود، مردم هم دچار 
مشکل اقتصادی هستند. از هر وجهی به موضوع 
نگاه کنیم در شرایط ایده آلی نیستیم و صنعت 

پوشاک هم تاثیر می گیرد.
ایران 50 سال دیگر هم به صنعت پوشاک 

بنگالدش نمی رسد
افتخــاری در مورد اهمیــت بنگالدش در 
پوشــاک جهان بیان کرد: بنگالدش کشــور 
فقیری اســت اما نه در حوزه پوشاک. دومین 
کشــور بزرگ صادرکننده پوشــاک دنیا بوده 
و در این حوزه بســیار نیرومند است. ایران نه 
االن و نه ۵۰ ســال دیگر هم به حوزه پوشاک 
بنگالدش نمی رسد؛ این کشــور در این حوزه 
بسیار ممتاز است و بسیاری از برندهای مطرح 
دنیا محصــوالت خود را در بنــگالدش تولید 

می کنند.وی افزود: پوشاک سه بخش دارد که 
اولین بخش آن تولید است. با توجه به اتفاقاتی 
که رخ داده یعنی نرخ ارز و بحران های مواد اولیه، 
بهای تمام شده تولید افزایش پیدا کرده است. 
بخش بعدی توزیع اســت که به شدت کاالی 
قاچاق استوک وارد کشــور شده است. بخش 
بعدی هم مصرف بوده کــه مصرف کننده هم 
شریط مناسبی ندارد. این سه عامل در کنار هم 

وضعیت هم را بدتر می کند.
افتخاری در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت 
صادرات گفت: ما عمال صادرات موثر در حوزه 
پوشــاک نداریم. عددهای مختلفــی را برای 
صادرات اعالم می کنند که ناچیز است اما همین 
صادرات هــم در صورتی موثــر خواهد بود که 
فرآیند صادرات را خودمان تعریف و اجرا کنیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران 
متذکر شد: افغانســتان قبل از روی کار آمدن 
طالبان بازار خوبی داشت که متاسفانه شرایط 
تغییر کرد، همچنین عراق از کشورهایی است 
که کاالهای ایرانی به این کشور صادر می شوند 
که البته بعد از کرونا بیشتر شده است. ممکن 
اســت که در مورد ترکیه هم کاال از ایران برود 
اما این یک مزیت پایدار نیســت. ممکن است 
در مواقعی به خاطر نرخ ارز مزیت های موقتی 
شکل گرفته باشد اما صادرات منظمی وجود 
ندارد چراکه زیرســاخت و برنامه ریزی برای 
صادرات در میان نیســت. صادرات یک سری 
ابزارهایی نیــاز دارد که ما در شــرایط فعلی 
نداریم و تاکنون هم کار اجرایی در این راستا 

نشده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک:

پوشاک از اولویت مصرفی خانوارها  حذف شد 

مریم شکرانی

خبر اقتصادی

 ارز ۴200 تومانی
 نهاده های دامی حذف شد

ت  هیــا عضــو 
نماینــدگان اتــاق 
بازرگانــی ایــران از 
حذف ارز 4۲۰۰ برای 
واردات نهاده هــای 
دامــی از اول دی ماه 

خبر داد. همچنین براســاس نامه منتشــر شده 
توســط انجمن توزیع نهاده های دامــی، واردات 
این محصــوالت از اول دی ماه بر مبنای ارز نیمایی 
خواهد بود.مجید موافق قدیری در گفتگو با مهر با 
اشاره به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی از ابتدای دی، گفت: 
محاسبه محموله های روی آب و تخلیه نشده هم با 
ارز ترجیحی انجام می شود. ضمن اینکه طبق اعالم 
وزارت جهاد کشاورزی سهمیه دام عشایر و روستایی 
و همچنین پــرورش دهندگان طیور در ســامانه 
بازارگاه تا آخر آذر تامین و تدارک دیده شده است تا 

نگرانی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند.
در همیــن رابطــه، هیــات مدیــره انجمن 
توزیع کنندگان نهاده کشــور در نامه ای به اعضای 
خود، از حــذف ارز ترجیحی خبر داد. هیات مدیره 
انجمن توزیع کنندگان نهاده کشــور در این نامه 
آورده است: با حضور نمایندگان اکثریت تشکل های 
ملی صنعت طیور کشور، جلسه ای با دماوندی نژاد، 
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برگزار و مقرر 
شد که از اول دی ماه نرخ ارز تخصیصی جهت واردات 
نهاده های دامی بر مبنــای ارز نیمایی )۲4۰19۰ 

ریال( محاسبه شود.
    

 سریالنکا به ازای پول نفت، 
به ایران چای می دهد

ایلنا- علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه 
تجارت از نهایی شدن توافقی برای آزادسازی طلب 
معوق ایران در ســریالنکا خبر داد و تشریح کرد: از 
حدود 9 سال پیش، حدود ۲۵۰ میلیون دالر پول 
حاصل از صادرات نفت ایران به ســریالنکا در این 
کشور بلوکه شده و امکان ترخیص آن وجود نداشت. 
خوشبختانه در مذاکرات اخیر ما به راه حلی مکتوب 
رسیدیم تا این پول و سود آن در سال های گذشته در 

قالب کاالهایی مانند چای به ایران بازگردد.
علیرضا پیمان پاک گفت: در جریان ســفری 
که هیئت ایرانی به سریالنکا داشت، خوشبختانه 
مذاکرات بسیار مطلوبی با نمایندگان دولت و بخش 
خصوصی این کشور انجام شــد و دو طرف بر لزوم 
گسترش همکاری های اقتصادی تاکید کردند. در 
این دیدار ما با وزیر کشت و صنایع، مسئوالن توسعه 
تجارت و صادرات و رییس اتاق بازرگانی سریالنکا 
دیدار کردیم که نتیجه تمام مذاکرات در این دیدارها 

مثبت خواهد بود.
    

مذاکره با روس ها برای تامین 
مالی پروژه راه آهن رشت-آستارا

ایلنا- مدیرکل 
دفتر تجاری سازی و 
امور تشکل های وزارت 
راه و شهرسازی اظهار 
داشت: یکی از قطعات 
بسیار مهم که باید هر 

چه سریع تر نسبت به تکمیل آن اقدام کنیم، مسیر 
ریلی رشت - آستارا است که در حال حاضر مذاکراتی 
با کشور روسیه برای تامین مالی این پروژه در حال 
انجام است و این تمایل از سوی دو طرف وجود دارد.
امین ترفع درباره جزییات توافق های اخیر با هندی ها 
برای افزایش بــار در چابهار اظهار داشــت: حضور 
هندی ها در بندر چابهار موضوع جدیدی نیست و از 
چند سال گذشته اپراتوری فاز یک طرح توسعه بندر 
شهید بهشتی چابهار بر عهده یک شرکت هندی بوده  
است و از ابتدا هم هدف این بود که هند با حضور در 
این بندر به عنوان اپراتور طرح توسعه بتواند به جذب 

بار در مسیر بندر چابهار کمک کند.
    

 قرعه کشی خودرو 
از سال آینده حذف می شود

مهر- وزیر صمت گفت: با برنامه ای که طراحی 
شده تا سال آینده عرضه خودرو متناسب با تقاضا 

خواهد شد و قرعه کشی خودرو حذف خواهد شد.
 سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه از سال آینده 
قرعه کشی خودرو حذف می شود، گفت: دلیل اینکه 
از سال آینده قرعه کشی را حذف خواهیم کرد این 
است که امســال تقریباً یک و نیم میلیون تقاضای 
خودرو داریم، در حالی که تولید خودرو 1 میلیون 
دستگاه است. این اختالف باعث کمبود ۵۰۰ هزاری 

عرضه خودرو شده است.
وی افزود: طبق برنامه ای که ما برای افزایش تولید 
طراحی کرده ایم متناســب با تقاضا، عرضه بوجود 
خواهد آمد و با توجه به همین موضوع سال آینده 

قرعه کشی حذف می شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: ارز 4۲۰۰ 
تومانی ۵۰۰ هزار میلیــارد تومان رانت ایجاد 
کرد و یک اقلیت حدود 1۰ هــزار نفری را به 

ابرثروتمند تبدیل کرد.
به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین، وحید 
شقاقی ، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان 
این که نظام چند نرخی ریشه فساد است گفت: 

اتخاذ سیاســت تخصیص ارز ترجیحی، هنوز 
هم برای مــن جای ســؤال دارد، خیلی ها ارز 
ترجیحی گرفتند و از کشور خارج شدند و دیگر 
برنگشتند، برخی هم ارز ترجیحی گرفتند و با 
آن کاالی غیر ضــروری وارد کردند، بعضی ها 
هم کاال با ارز ترجیحی وارد کردند و با نرخ آزاد 

به مردم دادند.
شقاقی با بیان این که از ســال 97 که این 
سیاست شروع شد من بارها درباره آن هشدار 

دادم گفت: ارز 4۲۰۰ تومانی یک اقلیت حدود 
1۰ هزار نفری را به ابرثروتمند تبدیل کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: االن به علت 
همین ارز ترجیحی و نظام چند نرخی، هفت 
دهک درآمدی تحت فشار سنگین اقتصادی 

هستند.
شقاقی گفت: ارز 4۲۰۰ تومانی؛ ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان رانت ایجاد کرد و در اختیار 1۰ 
هزار نفر قرار گرفت، بــه نظرم قوه قضائیه باید 

خائنانی را که از این سیاســت ســوء استفاده 
کردند و بهره بردند شناسایی، محاکمه و اموال 

کشور را به مردم برگرداند.
مهدی رعنایی با بیان این که ارز ترجیحی 
اختالل های مختلف در همه سطوح اقتصادی 
کشور ایجاد کرده اســت، گفت: از سال 9۶ تا 
ســال 14۰۰ تورم عمومی ۲19 درصد بود، 
اما رشــد قیمت در اقالمی که از ارز ترجیحی 
استفاده برده اند از متوسط تورم عمومی بیشتر 

بوده و حــدود ۲7۰ درصد بوده اســت. مثال 
تورم گوشــت ۲۶۲ درصد و مرغ ۲۸۲ درصد 

بوده است.
رعنایی گفت: با ارز ترجیحی و با این شیوه 
تخصیص ارز، هم به تولیدکننده لطمه می زنیم 
هم به مصرف کننده و هم بازار سیاه را تقویت 

می کنیم.
مدیرکل دفتر بخــش عمومی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گفت: یکی می گفت ما با ارز 
ترجیحی تاجران و تولیدکنندگان را به مجرم و 

متهم قضایی تبدیل کردیم.
رعنایــی تاکید کــرد: یکــی از تبعات ارز 

ترجیحی شکل گرفتن قاچاق معکوس بود.

یک کارشناس : 

10 هزار  نفر در کشور با ا رز ۴200 تومانی ابرثروتمند شدند


