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 روز چهارم آبان را می توان روز شوک 
بنزینی برای افــکار عمومی ایران لقب 
داد. از نیمه روز بــود که دریافت بنزین 
در جایگاه های سوختگیری با اختالل 
مواجه شد تا شایعات به سرعت فضای 

عمومی را درنوردد.
 در حالــی کــه قطــع پیاپــی 
خدمات رســانی در جایگاه هــای 
سوختگیری فرضیه حمله سایبری را در 
میان مسئوالن قوت بخشیده بود، برخی 
خبر از افزایش قیمت بنزین می دادند 
و معتقد بودند نبود امکان اســتفاده از 
کارت های بانکی به تصمیم برای گران 

شدن بنزین بازمی گردد. 
نکته مهم تالقی قطع فروش بنزین 
با بحث های گسترده اعالمی در برخی 
رسانه های نزدیک به دولت در خصوص 
ضرورت حذف ارز 4200 تومانی و مانور 

بر یارانه پنهان بود. همه این ها دست به 
دســت هم داد تا شایعه افزایش قیمت 
بنزین در این غافلگیری عجیب دهان 

به دهان بچرخد.
زخم بنزین بر تن آبان

 آبان ماه ســال 1398 بود که قیت 
بنزین در تصمیمی اعالم نشــده برای 
افکار عمومی دســتخوش افزایش شد 
و زنجیره ای از حوادث تلخ، روح و جان 
ایران را آزرد. افزایش قیمت بنزین که 
با اعتراضاتی در شهرهای مختلف ایران 
همراه شد، خاطره تلخی است که هنوز از 
ذهن شهروندان ایرانی پاک نشده است. 
حاال در دومین سالگرد وقوع این حوادث 
تلخ، قطع سوخت  رسانی در جایگاه ها 
سبب شد بار دیگر شایعه افزایش قیمت 
بنزین مطرح شود و همین مساله موجی 
از نگرانی ها را به همراه داشت. بررسی ها 
نشــان می دهد سال گذشــته نیز در 
روزهای پایانی مهرماه سازمان بنادر و 

کشتیرانی با حمله سایبری روبرو شد.  
 خبرگــزاری اصولگــرای فارس 
دیروز در گزارشــی اتفاق رخ داده برای 
پمپ بنزین ها را به حوادث آبان ماه سال 
1398 مرتبط دانست و در گزارشی اعالم 
کرد: »از ساعاتی قبل اختالل در سیستم 
پمپ بنزین ها موجب سرگردانی مردم 
شــد. این موضوع همزمــان با تدارک 
گســترده رســانه های ضدانقــالب 
درمورد حوادث آبان 98 احتمال حمله 
ســایبری را تقویت می کنــد؛ اگرچه 
هنوز مســئوالن مربوطــه در این باره 

اظهارنظری نکرده اند.«
 از سوی دیگر نورنیوز، رسانه منتسب 
به شــورای عالی امنیت ملی اختالل 
ایجاد شده در سامانه سوخت گیری در 
پمپ بنزین ها که از ساعاتی قبل موجب 
بروز مشــکل در روند ســوخت گیری 
خودروها شــده بود را ناشــی از حمله 

سایبری دانست.

اما و اگر درباره حمله ســایبری به 
پمپ بنزین ها ادامه داشت که وزیر کشور 
در پاسخ به سئواالت متعدد خبرنگاران از 
تایید و تکذیب این خبر خودداری کرده و 
به گفتن جمالتی کلی بسنده کرد. احمد 
وحیدی گفت: این مشکل فنی بوده و 
ان شاء اهلل به سرعت برطرف خواهد شد.

وزیر کشور تاکید کرد: هیچ قصدی 
در اضافه کردن قیمت بنزین نیست و 

همه سهمیه ها محفوظ است.
وحیدی گفت: همکاران ما در وزارت 
نفت به سرعت این مشــکل را برطرف 
خواهند کرد و کار به طور طبیعی ادامه 

پیدا خواهد کرد.
آنچه وزیر کشــور بدان استناد کرد 
دقیقا همــان نکته ای بــود که محور 
نگرانی های افکار عمومی تلقی می شد. 
گفته می شد ســهمیه سوخت 1500 
تومانی در کارت ها از بین رفته و در نتیجه 
از این پس ســهمیه ها آزاد خواهد شد. 
در عین حــال در برخی پمپ بنزین ها 
امکان خرید بنزین با نرخ آزاد یعنی سه 
هزار تومان وجود داشــت و همین امر 
سبب تقویت این شــایعه شد. محسن 
منصــوری، اســتاندار تهــران نیز در 
اظهاراتی تاکید کــرد: هر چند فروش 
بنزین با کارت ســوخت دچار مشکل 
نرم افزاری شده، اما اکنون فروش بنزین 
آزاد به صورت نقــدی در جایگاه های 

سوخت انجام می شود.
 این تنها وزیر کشور نبود که درصدد 
ایجاد اطمینان برآمد و تاکید کرد خبری 
از حذف سهمیه ها نیست. در کنار وی 
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی نیز تصریح کرد: به هیچ 
عنوان بحث گران کــردن حامل های 
انرژی شامل بنزین و نفت و گاز مطرح 
نیست. مســائلی که در این خصوص 
مطرح می شود فقط شــایعه است لذا 
خواهشمندم مردم عزیز به این شایعه ها 

توجهی نکنند.مصطفی نخعی نیز ایسنا 
گفت: اختاللی در ســامانه هوشمند 
ســوخت به وجود آمده که مسئوالن 
در شــرکت ملی پخش و فرآورده های 
نفتی در حال پیگیری آن هستند اما با 
دســتور وزیر نفت امکان سوختگیری 
در جایگاهها با نرخ 3 هزار تومان و نفت 
و گاز با نرخ ۶00 تومان فراهم اســت و 
تیم های پشتیبان سامانه هوشمند در 
استان ها نســبت به راه اندازی سامانه 

اقدام کرده اند.
 به این ترتیب فرضیه حمله سایبری 
تلویحا مورد تایید برخی از رسانه های 
نزدیک به جریان اصولگرایی قرار رفت 
اما کسی از تایید یا رد رسم آن خودداری 
کرد و تا ساعات پایانی شب نیز هیچ فرد 
یا گروهی این مسئولیت را عهده دار نشد. 
عصر دیــروز اما  شــبکه خبر اعالم 
کرد اختالل ایجاد شــده در ســامانه 
ســوخت گیری در پمپ بنزین ها که از 
ساعاتی قبل موجب بروز مشکل در روند 
سوخت گیری خودروها شده ناشی از 

حمله سایبری بوده است.
بر اســاس گزارش های اعالمی در 
این شــبکه خبری جزئیات این حمله 
سایبری و منشــأ آن در دست بررسی 
اســت و اطالعــات تکمیلــی پس از 

جمع بندی نهایی منتشر خواهد شد.
وقتی پمپ بنزین ها تعطیل شد 

گزارش میدانی خبرنگار »توســعه 
 ایرانی« نشــان از آن دارد که در نیمروز 
چهارم آبــان، پس از وقــوع اخالل در 
ســامانه کارت هوشمند، بســیاری از 
پمپ بنزین ها در تهران و برخی شهرهای 
بزرگ تعطیل شده و حتی از عرضه بنزین 
با قیمت آزاد نیز خودداری شد. همین 
امر سبب شد برخی شهروندان با هدف 
خرید بنزین راهی پمپ بنزین ها شوند. 
وزارت نفت در اطالعیه ای از شهروندان 
خواست در پمپ بنزین ها حضور نیابند و 

خرید بنزین را با زمان برقاری ارتباط و 
رفع مشکل موکول کنند . 

 عصــر دیــروز امــا بــه تدریج، 
پمپ بنزین هــا به مدار بازگشــتند و 
سوخت رســانی در برخی جایگاه های 
تهران و شــهرهای بزرگ آغاز شــد. 
فهرست جایگاه هایی که امکان عرضه 
سوخت را داشتند نیز منتشر شد . نکته 
مهم اینجاست که اتفاق رخ داده نشان 
از اهمیت آمادی پدافند غیرعامل برای 
مقابله با حمالت سایبری از این دست را 
دارد. ایران پیش تر نیز طعم تلخ حمالت 
ســایبری در این حوزه را چشیده است 
.مهر ماه ســال گذشــته بود که حمله 
سایبری به برخی سازمان های دولتی 
تایید و شبکه بانکی نیز با اختالل مواجه 
شد. حمله سایبری به سایت های برخی 
نهادهای دولتی در چنین شــرایطی 
می تواند زیان های گسترده ای را متوجه 
اقتصاد ایران کند، اقتصادی که بیش از 
یک دهه است که در محاصره اقتصادی 

قرار دارد. 

روایت یک شوک؛ مساله حمله سایبری است، نه گرانی 

تالقی دوباره آبان با بنزین 
شوک بنزینی اخیر، 

نشان از اهمیت آمادی 
پدافند غیرعامل برای 

مقابله با حمالت سایبری 
از این دست را دارد. ایران 

پیش تر نیز طعم تلخ 
حمالت سایبری در این 
حوزه را چشیده است و 

حمله های سایبری از این 
دست، می تواند زیان های 

گسترده ای را متوجه 
اقتصاد ایران کند، اقتصادی 

که بیش از یک دهه است 
که در محاصره اقتصادی 

قرار دارد 

خبر

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با تکذیب 
ادعای خالــی بودن خزانه در ایــام پایانی دولت 
دوازدهم گفت: خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز 

در آن مبالغی تجمیع می شود.

به گزارش خبرآنالیــن، محمدباقر نوبخت 
ضمن تکذیب ادعای خالی بودن خزانه در ایام 
پایانی فعالیت دولــت دوازدهم تاکید کرد که 
موضوع نامه منتشره، مربوط به موجودی یک 

ردیف خاص از بودجه بوده است.نوبخت توضیح 
داد: در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح های 
عمرانی اولویت دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم 
قابل اتمام هســتند را هرچه زودتر به سرانجام 
برســانیم تا طرح های نیمه تمام کمتری باقی 
بمانند. برای این منظور ردیفی مختص طرح های 

اولویت دار نزد خزانه در نظر گرفته شد.
به گفته وی، مقرر شــده بود پــس از تأیید 
اولویت طرح ها از سوی دستگاه مربوطه و با توافق 
رئیس جمهور، از محل این ردیف، بودجه الزم 
تخصیص یابد. در همین راســتا در چهار ماهه 
اول امسال قریب به ۶4 هزار میلیارد تومان برای 

طرح های عمرانی هزینه شــد.نوبخت با اشاره 
به اینکه موجودی این ردیف اوایل مرداد ماه به 
اتمام رسیده بود، ادامه داد: از همین روی آقای 
رئیس جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص 
بودجه برای تکمیل و بهره برداری از پروژه آبیک، 
مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان 

رسیده است.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با 
تاکید بر اینکه خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی 
نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر دارد و هر 
روز در آن مبالغی تجمیع می شود. این بدان معنا 
است که خزانه هیچوقت خالی نمی شود. حتی اگر 

چنین ادعای محالی صحت داشت، پس چطور 
طی سه ماه گذشته حقوق ها از سوی دولت جدید 

پرداخت شده است.
صبح دیــروز نامه ای با امضــای رئیس دفتر 
و سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری در دولت 
دوازدهم، مبنی بر پاسخی به درخواست رئیس 
پیشین ســازمان برنامه و بودجه کشور جهت 
تخصیص بودجه به منظور تکمیل و بهره برداری 
از پروژه آبرسانی آبیک منتشر شد. محمود واعظی 
در این نامه پی نوشتی از حسن روحانی مبنی بر 
اینکه »موجودی خزانه به درخواست جنابعالی 
تخلیه شده و موجودی وجود ندارند« را ضمیمه 
کرده است. بسیاری از رسانه ها از این پی نوشت 
اینگونه برداشت کردند که دولت دوازدهم خزانه 
کل کشــور را »خالی« تحویل دولت سیزدهم 

داده است.

نوبخت خالی بودن خزانه را تکذیب کرد

خبر اقتصادی

میرکاظمی: دستگاه ها باید در قبال 
دریافت بودجه پاسخگو باشند

ســازمان برنامه 
و بودجــه - مســعود 
میرکاظمی گفت: یکی 
از اهداف اصلی از اصالح 
ســاختار بودجه 1401 

این است که جداول و توافقنامه ها به گونه ای تنظیم 
شود که استان ها و دستگاه ها برابر منابع و اختیارات 

پاسخگو باشند.
رییس ســازمان برنامه و بودجه در نوزدهمین 
جلســه ســتاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال 
1401 کل کشور، که با موضوع جایگاه استان ها و 
شهرستان ها برای تحقق رشد اقتصادی مد نظر و 
برنامه محوربودن بودجه 1401 برگزار شد، عنوان 
کرد: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف کالن 
بودجه 1401 است سهم استان ها و شهرستان ها 
مشخص و بر اساس همین شاخص ها برنامه ریزی 

و سیاستگذاری شود.
وی با اشــاره به اهداف و سیاســت های کالن 
بودجه 1401 تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی، 
برنامه محور بودن و ساماندهی ردیف های بودجه 
از محورهای اصلی بودجه 1401 اســت. لذا برای 
تحقق این مهم، بودجه باید ساده، قابل اندازه گیری 

و قابل نظارت باشد.
    

عزم وزارت نفت برای پرداخت 
بدهی گازی به ترکمنستان

شانا- وزیر نفت گفت: 
متأسفانه در دولت گذشته 
به دلیل پرداخت نکردن 
مطالبات ترکمنستان، 
صادرات گاز این کشور به 

ایران قطع شد، این موضوع برخالف روابط دوستانه 
دو کشور به دیوان بین المللی داوری کشیده شد و 

این دیوان رقم دقیق بدهی ایران را مشخص کرد.
جواد اوجی پس از دیدار با هیئت ترکمنستان به 
ریاست رشید مرادف، وزیر امور خارجه این کشور 
در جمع خبرنگاران ادامه داد: مــا دو قرارداد گاز با 
ترکمنستان در دو نقطه از جغرافیای ایران )خراسان 
رضوی و گلستان( داریم که این قراردادها 25 ساله 
است و ما روزانه از محل این دو قرارداد 40 میلیون 

مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد می کردیم.
    

 نفت به احتمال زیاد
 100 دالری می شود

رویترز- مدیــر عامل بزرگ ترین موسســه 
مدیریت دارایی جهان می گوید رسیدن قیمت نفت 

به دالر احتمال باالیی دارد.
 لَری ســینک، مدیرعامل بزرگ ترین موسسه 
مدیریت دارایی جهان به نــام بلک راک، گفت که 
احتمال زیادی وجود دارد که شاهد رسیدن قیمت 

نفت به رقم 100 دالر در هر بشکه باشیم.
سینک که در کنفرانس ســرمایه گذاری های 
آتی در ریاض، پایتخت عربستان، سخن می گفت، 
خواستار همکاری بیشتر بین بخش های خصوصی 
و دولتی برای مقابله با چالش هــای بین المللی از 
جمله تغییرات آب و هوایی شد. البته امروز قیمت 
نفت برنت 28 سنت پایین آمد و کمی از مرز 8۶ دالر 
عقب نشینی کرد، اما با این حال هنوز در باالترین 

سطوح خود در چند سال گذشته قرار دارد.
از یک طــرف قیمــت گاز و زغال ســنگ در 
بازار جهانی باال رفته و از ســوی دیگر بســیاری از 
مصرف کنندگان گاز و زغال سنگ در جهان نفت را 
به عنوان سوخت جایگزین انتخاب کردند که همین 
مسأله تقاضای فزاینده نفت در بازار جهانی را بیشتر 

کرده است.
    

 جزئیات ترخیص
 ۱۱۵ هزار تن برنج

ایسنا- معاون فنی 
گمرک ایــران از آخرین 
وضعیت تعیین تکلیف 
و ترخیص 115 هزار تن 
برنج در زمان ممنوعیت 

فصلی و احتمال ترخیص 85 هزار تن آن در آینده 
نزدیک خبر داد.

ارونقی در ادامه بــه آخرین وضعیت ترخیص 
برنج  اشــاره کرد و توضیح داد که حدود 15 هزار 
تن قبل از ممنوعیت به آبهای ایران رســیده بود 
ولی تاریخ قبض انبــار آن بعد از ممنوعیت صادر 
شده بود، بر این اســاس با توجه به شروط تعیین 
شده برای ترخیص برنج در زمان ممنوعیت که به 
تاریخ ورود تا 31 تیرماه تاکید دارد امکان ترخیص 
نداشت، ولی به هر صورت با توجه به اینکه قبل از 
ممنوعیت به آبهای ایران رسیده بود، طی مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار وزارت صمــت چندی پیش 

ترخیص شد.

کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه ما از 
زمان ملی شدن صنعت نفت اعطای امتیاز نفتی 
به هر کسی را ممنوع کردیم، گفت: ما قانونا حق 
نداشتیم برای هیچ کشوری امتیازی قائل شویم، 

در مورد »فرزاد بی« هم همین گونه است.
به گزارش ایلنا، میدان مشترک گازی »فرزاد 
بی« در محدوده بلوک فارسی در نوار مرزی ایران 
و عربســتان و در فاصله نزدیک 20 کیلومتری 
جزیره فارسی واقع شده و در سال 1387 توسط 
»اوان جی سی هند« کشف شد، بر اساس اعالم 
شــرکت نفت و گاز پارس، میــزان گاز درجای 
آن حدود 23 هزار میلیارد فوت مکعب و مقدار 
میعانات گازی آن حدود 5 هزار بشــکه در ازای 
هر میلیارد فوت مکعب گاز تخمین زده می شود.

میدانی از زمان اکتشاف چشم هندی ها بر 
آن متمرکز بوده اما سال گذشته قرارداد توسعه 
این میدان بعد از افت و خیز فراوان به شرکت 
پتروپارس ســپرده و هدف از قرارداد نیز که 
به صورت بیع متقابل اجرا می شود، دستیابی 
به تولید روزانه 28 میلیــون مترمکعب گاز 

ترش طی پنج سال اعالم شد.واگذاری توسعه 
میدان به شرکت ایرانی در حالی است که هفته 
گذشته یک روزنامه هندی از قول مقامات این 
کشــور گزارش داد که حتی اگر شرکت های 
ایرانی عملیات توسعه این میدان گازی را اجرا 
کنند، کنسرسیوم شــرکت های هندی حق 
دریافت 30 درصد از سود این پروژه دارد.مقام 
هندی مدعی شده که پس از ۶ سال فعالیت 
لرزه نگاری و حفاری چاه ها، همچنین صرف 
85 میلیون دالر هزینه، بلوک فارسی را کشف 
کرده که میدان گازی »فرزاد بی« نیز بخشی 

از آن است.
قرارداد مشارکت در تولید نداریم 

سیدمهدی حسینی درباره ادعای هندی ها 
در مورد»فرزاد بی« به ایلنا گفت: آنچه مســلم 
اســت ما از زمان ملی شدن صنعت نفت اعطای 
امتیاز نفتی را به هر کسی ممنوع کردیم، به عبارت 
دیگر قراراد امتیازی در ایران ملغی بوده و مجوزی 
ندارد و هیچکس حتی با مجــوز دولتی امکان 
انعقاد قرارداد امتیازی را ندارد، بنابراین ما قانونا 

حق نداشتیم برای هیچ کشوری امتیازی قائل 
شویم، در مورد »فرزاد بی« هم همین گونه است. 
وی با بیان اینکه عالوه بر قــرارداد امتیازی، 
قــرارداد Production Sharing هــم 
نمی توانیم با کشوری داشته باشیم، افزود: مطابق 
قواعد کشور هنوز مجوزی برای نوع قراردادهای 
مشارکت در تولید وجود ندارد چون قراردادهای 
نفتی هر مدلی که هستند باید به تصویب دولت 
برسند در غیر این صورت قانونی نیست، بنابراین 
قرارداد با هندی ها مشارکت در تولید هم نیست 
و حتی اگر به اشتباه قرارداد مشارکت در تولید 
هم منعقد شده شرط این است که با ما شریک 
شوند. صرف اینکه در مرحله اولیه اکتشاف یعنی 
لرزه نگاری انجام دهند و یا حتی در نگهداری چاه 
همراهی کنند حقی را برایشان ایجاد نمی کند، 
مگر اینکه در تمام مراحل اکتشاف تا تکمیل چاه، 
ارزیابی مخزن، توسعه و سرمایه گذاری و هزینه 
تولید شرکت داشته باشند، آنگاه می توانستند 
بر اساس قرارداد سهمی در تولید داشته باشند 
که البته قطعا این نوع از قــرارداد هم نمی تواند 
باشد، زیرا ما مجوز قرارداد مشارکت در تولید را 
نداریم اگر هم کسی منعقد کرده به لحاظ قانونی 
اشتباه بوده و نباید امضا می شد. این کارشناس 
ارشــد حوزه انرژی تصریح کرد: بنابراین آنچه 

می ماند قراردادهای نوع بای بک است که اساسا 
در این قراردادها نیز هیچ حقی برای شرکت ایفا 
نمی شود مگر اینکه ســرمایه گذاری کرده و به 
تولید برساند و اگر به تولید رسید، سرمایه گذاری 
به اضافه سود را در مدت کوتاه حداکثر ظرف 5 
سال بر می دارد یعنی سهم و امتیازی در تولید 
در چارچوب قرارداد بیع متقابل متصور نیست. 
شاید به همین دالیل است که شرکت های نفتی 
بیع متقابل را نمی پذیرند چون این امتیاز گنجانده 
نشده است. بنابراین با همه احتماالت قراردادهای 
امتیازی، مشارکت در تولید و یا بای بک هر کدام 
اشکاالتی داشته و هیچکدام برای هندی ها حقی 
را ایجاد نمی کند جز اینکه اگر هزینه ای کرده اند 
که توسط شرکت ملی نفت تائید شده باشد همان 

هزینه را با سود دریافت خواهند کرد.
هند بازار خوبی برای نفت ایران است

وی در ادامه با بیان اینکه ما باید با کشورهای 
مختلف، خصوصا کشورهای نزدیک و بازارهای 
با مصارف و تقاضای باالی نفت و گاز باید روابط 
داشته باشیم، خاطرنشــان کرد: با هر کشوری 
متناســب با تــوان، ظرفیت و نــوع بیزینس و 
تجارت می توانیم وارد مذاکره شــویم نه اینکه 
هر کشوری مدعی شد بخواهد در کشور ما کار 
انجام دهد. از نظر بنده هندی ها بازار خوبی برای 

نفت ما هســتند که البته این روزها تقریبا هیچ 
نفتی از ایران خریــداری نمی کنند همچنین 
می توانســتند مقصد خوبی برای گاز ما باشد، 
بنابراین می توانســتیم یک رابطه تجاری با این 
کشور داشته باشــیم، نه اینکه این کشور که نه 
برای توسعه میدان نفتی و گازی تکنولوژی دارد 
و نه مثل چینی ها کــه اگرچه ویژگی خاصی به 
لحاظ تکنولوژی ندارند اما پول زیادی دارند، وارد 

قرارداد توسعه میدان شویم.
حســینی با بیان اینکه ورود هنــد به حوزه 
اکتشاف توســعه و تولید میادین نفت و گاز ما 
منطقی نیســت، تاکید کرد: اگــر  بنا بر جذب 
ســرمایه گذاری و تزریق سرمایه از سوی کشور 
ثالثی برای توسعه میدان باشــد بهتر بود که با 
کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس معامله 
کنیم، ضمن اینکه به این کشورها از جمله امارات، 
عمان و کویت که تشنه گازند راحت تر می توان 
گاز فروخت.وی با بیــان اینکه بازارهای نزدیک 
بازارهای بدون دردسر برای صادرات گاز هستند، 
یادآور شد: کســی که پای هندی ها را با فکر نه 
چندان درست به کشــور باز کرد اشتباه کرده؛ 
بنابراین موضوع ادعای آنها در مورد فرزاد بی را 
نیز باید با مذاکره و بدون اینکه مســئله حقوقی 

شود، حل کرد.

در گفت وگو با کارشناس ارشد حوزه انرژی مطرح شد:

چشم هندی ها همچنان به دنبال فرزاد است

ایمان ربیعی 


