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خبر اقتصادی

هرگونه افزایش هزینه
پیامک بانک ها تخلف است

نــک  با ســخنگوی 
مرکزی گفت: بانک مرکزی 
بخشــنامه ای به بانک ها 
مبنی بر افزایــش هزینه 
ارسال پیامک به مشتریان 

نداشته است. پیرو انتشار برخی گزارش ها درخصوص 
بخشــنامه  بانک مرکزی به بانک ها مبنــی بر افزایش 
هزینه ارسال پیامک به مشــتریان، به اطالع می رساند 
بانک مرکزی هیچگونه بخشــنامه ای در این خصوص 

نداشته است.
 مصطفی قمری وفا همچنین افزود، آخرین بخشنامه 
بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شــده و 

همچنان معتبر و الزم االجراست.
    

واردات در فصل برداشت
 قیمت برنج را کاهش نمی دهد

صــداو ســیما- دبیر 
انجمــن تولیدکنندگان 
برنج ایران بــا انتقاد از لغو 
ممنوعیت چهــار ماهه 
واردات برنــج در فصــل 

برداشــت، گفت: واردات در این مقطع، باعث کاهش 
قیمت این محصول نخواهد داشت.

جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان 
برنج ایران افزود: در سال های گذشته برای وارد نشدن 
لطمه روحی و روانی به کشــاورزان، حمایت از تولید، 
تولیدکنندگان و جلوگیری از برخی از سوء استفاده ها 
در این عرصه به خصوص اختالط برنج ایرانی با برنج 
خارجی، ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل 
برداشت مصوب شده بود که متاســفانه امسال این 

ممنوعیت لغو شد.
علیزاده شایق اظهار داشت: برنج های خارجی که 
در همین مدت وارد کشور شــده با برنج های خوب و 
مرغوب داخلی مخلوط و به نام برنج ایرانی در بازار به 
فروش می رسد و واردات برنج در این چهار ماهه هرگز 
روی قیمت برنج اثر نخواهد گذاشت و باعث کاهش 
قیمت برنج نمی شود، چون برنج وارداتی و برنج تولید 

داخل هر کدام مشتری خاص خود را دارند.
    

تشدید رقابت ایران و روسیه
 بر سر فروش نفت

عصــر ایــران- وبگاه 
»استریت تایمز« به نقل 
از منابع ناشناس گزارش 
داده که در تالش برای پس 
گرفتن ســهم بازار چین 

از روســیه، ایران قیمت نفت خام تحریم شده خود را 
کاهش داده است.

بر اســاس این گــزارش، ایــران نفت خــام در 
نفتکش های لنگر انداخته در آب های مالزی و اندونزی 
را با تخفیف هایی در حدود ۵ تا ۷ دالر آمریکا در مقایسه 

با محموله های روسیه ارایه می کند.
تخفیف سنگین قیمت نفت به چین احتماال یکی از 
نشانه های به صفر رسیدن خوش بینی ایران به احتمال 

احیای برجام و لغو تحریم های نفتی آمریکاست.
همزمان برخی گزارش ها حاکی است طی هفته 
های گذشــته فروش نفت ایران از حدود ۱ میلیون 
بشــکه فراتر رفته و به رقم ۱.۵ میلیون بشکه در روز 

رسیده است.
    

خبر خوش وزیر راه  
برای متقاضیان مسکن

خبرآنالین- وزیر راه و 
شهرسازی گفت: با توجه 
به اینکه امروز مسکن جزو 
نیازهای جدی کشــور و 
مردم اســت هر روشی را 

برای خانه دار شدن مردم دنبال می کنیم. رستم قاسمی 
در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شیراز 
گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوارها مربوط به 
مسکن است و امروز در کشــور حدود هشت میلیون 
مستاجر داریم، اما با این وجود در حوزه عرضه و تقاضای 
مسکن با یک عقب ماندگی جدی نیز مواجه هستیم و 

این مساله می تواند برای کشور ایجاد خطر کند.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: باید برای تامین 
مسکن مردم فکر اساسی و جدی کنیم، مسکن جزو 
ضروریات بســیار جدی مردم است، نمی توان انتظار 
داشــت که جوان ما بدون داشــتن مسکن تشکیل 
خانواده دهد و اگر هم تشکیل دهد از هم می پاشد چرا 

که جایی برای زندگی کردن ندارد.
وی افزود: دولت و مجلس مزیت هایی اختصاص 
داده و امکاناتــی را پیش بینی کرده انــد و می توان با 
بهره گیری از این مزیت ها و امکانات و با اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن شــرایطی ایجاد کرد که مردم 

صاحب خانه شوند.

رئیس هیات مدیره انجمن بالکچین 
ایران معتقد است بانک مرکزی باید با 
اتخاذ سیاست هایی اعتماد به پول ایران 
یعنی ریال را احیا کند و تا زمانی که این 
اعتماد احیا نشود، استفاده گسترده از 
رمزریال بیشتر به شوخی شباهت دارد. 

رمز ریال در حالی رونمایی می شود 
که ارزهای دیجیتال بــه دغدغه مهم 
سرمایه گذاران در جهان تبدیل شده اند. 
 رئیس کل بانک مرکزی پیش از این 
وعده داده بود که تا پایان شــهریور ماه 
رمزریال یا ابزار جدید پول ایران، بدون 
تغییرماهیت پولی رونمایی خواهد شد. 

طبق آخرین گــزارش اعالمی رمز 
ریال بانک مرکزی که از ۱۴ شهریورماه 
به صورت پیش آزمایشی و با مبلغ یک 
میلیارد تومان رسماً منتشر شده است، 
اکنون در اختیار تعداد محدودی از افراد 
قرار دارد و برای آنان هم امکان خرید کاال 

از برخی فروشگاه ها فراهم شده است.
بانــک مرکــزی هــدف خــود از 
طراحی رمزریال را تبدیل اســکناس 
به یک موجودیت قابــل برنامه ریزی و 
برنامه نویسی اعالم کرده تا با این فرآیند 

پول دارای موجودیت هوشمند شود.
مســئوالن بانک مرکــزی درباره 
ویژگی های رمز ریــال اینگونه توضیح 
داده اند که در رمزریالــی که در داخل 
گوشــی قرار می گیرد، بانک به عنوان 
شخص سوم و واســط که امکان انتقال 
وجه را فراهم می کند، حذف و عین پول 
و اسکناسی که در جیب داریم به صورت 

الکترونیک منتقل می شود.
البته یکی از ویژگی های حائز اهمیت 
رمز ریال در مقایسه با اسکناس، سطح 
امنیت باالی آن اعالم شده است؛ اینگونه 
که طراحی رمز ریال به صورتی است که 
ردیابی وجــوه در آن به طور دقیق قابل 

انجام بــوده و حتی در صورت ســرقت 
اطالعات رمز ریال و هک گوشی تلفن 
هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان 

ردیابی آن وجود دارد.

رمزریال
ارزدیجیتالتلقیمیشود؟

موضوع رمزریال در شرایطی مطرح 
شد که در ایران استقبال گسترده ای از 
انواع رمزارز های جهانی شده و تصور عام 
این بود که رمز ریال هم کارکردی شبیه به 
رمزارز های بین المللی دارند، اما طبق آن 
چیزی که از سوی بانک مرکزی توضیح 
داده شده، رمزریال در واقع ارز دیجیتال 
بانک مرکزی ایران است که نیاز به تسویه 
بین بانکی نیست و پول نقد الکترونیکی 
محســوب می شــود و مکمل پول نقد 

خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی اما در 
این زمینه توضیح داد: رمزریال به جای 
همین اسکناســی که مردم در دست 
دارند، خواهد بود و فــرد به جای اینکه 

اسکناس داشته باشد رمزریال دارد.
شاید بتوان رمزریال را ابزار نوین پولی 
و نه پول جدید تلقی کرد. در سال های 
قبل، بارهــا ابزارهای جدیــد پولی در 
ایران رونمایی شده است. چک پول ها 
به نوعی ابزارهای جدید پولی در زمان 
خود بودنــد و کارت های بانکی نیز نوع 
دیگری از بازارهای پول تلقی می شوند 
که افراد جامعه را از نقل و انتقال مداوم 
پول در کشــور بی نیاز کردند. حاال نیز 
درست در زمانی که شــکلی جدید از 
ســرمایه در قامت ارزهــای دیجیتال 
وارد عرصه عمومی اقتصادهای جهان 
شدند، ارزهای مجازی یا شکل دیگری 
از پول حقیقی در ایران همزمان با دیگر 
کشورها رونمایی می شود که به رمزریال 

شهرت دارد. 
غالمرضا مرحبا، عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی 
دربــاره راه اندازی رمز ریــال و ماهیت 
کارکرد آن در نظام مالــی ایران گفت: 
رمزریال همان ریال خودمان است که 
در شــکل دیجیتال عرضه می شــود و 
مردم می توانند آن را به صورت دیجیتال 

مصرف کنند.
وی تاکید کرد: اشتباهی درباره رمز 
ریال مصطلح شــده و نباید این تصور را 
داشته باشیم که رمز ریال همان رمز ارز ها 
هستند. در واقع رمزریال هیچ شباهتی به 

رمزارز های مورد مصرف در دنیا ندارند.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی با 
تاکید بر اینکه پشــتوانه رمزریال، خود 
ریال است، گفت: صرف کار با رمزریال 
سودی را دربرنخواهد داشت و رمز ریال 
ارز رایج کشور محســوب می شود که 
پشتوانه آن ریال اســت و از مهم ترین 

ویژگی های رمــز ریال این اســت که 
سرعت مبادالت پولی را باال می برد.

ریالرمزیمیشود
امید علــوی، رئیس هیــات مدیره 
انجمن بالکچین ایــران در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« درباره اینکه آیا رمزریال 
می تواند جای خود را در اقتصاد ایران باز 
کند یا خیر، گفت: هــر صحبتی درباره 
رمزریال به بحث درباره پول ملی منجر 
می شود. در حقیقت ما با موضوع ماهیت 
پول ملی و میزان اعتماد مردم به ان روبرو 

هستیم . 
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
کافی اســت نگاهی به آمارهای موجود 
بیاندازیم تا ببینیم اکنون مردم چه میزان 
از دارایی خود را به صــورت غیرنقدی 
نگه داری می کنند و برای پس انداز چه 

میزان طال و سکه و ارز دارند. 
 وی گفــت: ایــن ســرمایه ها چرا 
به اصطــالح »زیر بالشــت« نگهداری 
می شــود، باید این موضوع را بررســی 
کرد. اقبال مردم به خرید ارز و سکه و طال 
برای سرمایه گذاری، به جای نگهداری 
پول نقد به کاهش اعتماد مردم به پول 
ملی کشور بازمی گردد. از این رو مردم 

به ســمت منابع ذخیره ارزش دیگری 
مانند طال، سکه و ارز و ... روی آورده اند. 
بنابراین تا زمانی که اقتصاد ما در شرایط 
فعلی است، امکان افزایش اعتماد مردم 
به ریال وجود ندارد و تا این اتفاق نیفتد به 
حتم استفاده از رمزریال شوخی بسیار 

مضحکی خواهد بود.

خطررمزریالچیست؟
احمد عزیزی، مدیر اسبق بانکی اما 
در آستانه رونمایی از رمزریال با هشدار 
نســبت به ناکافی بــودن مطالعات به 
اهمیت انجام مطالعــات کافی درباره 
رمزریال پرداخت و به تجارت نیوز گفت: 
نمی توان گفت که این مسائل اقتصادی 
و نوآوری ها، مثبت هســتند یا منفی. 
باید دید که چگونه مطرح شــده و جلو 
برده می شوند. در دنیا، سال ها روی این 
موارد مطالعه می کنند و این مطالعات 
را در اختیار متخصصان قرار می دهند. 
این مطالعات مورد بحث عمومی گذاشته 
شــده و ایرادات آنها بررسی می شوند. 
سپس هزینه و فایده آنها مشخص شده 
و فرض بر این است که اگر هزینه طرح، 
بیشــتر از فایده آن باشد، کنار گذاشته 

می شود.

وی افزود: ما ندیدیم کــه در ایران، 
مقاله ای به زبان فارســی در این مورد 
منتشر شــود اما به نظر می رسد که به 
یکباره طــرح رمزریال از شــهریور ماه 
اجرایی شود. اجرای این طرح با شرایط 
ذکر شده، می تواند سیستم بانکی فشل 
ما را با ریسک های بسیار بزرگی مواجه 

کند.
این مدیر باســابقه بانکــی در ادامه 
به بیان ریســک های اجرای طرح ریال 
دیجیتال پرداخت. وی در این مورد گفت: 
بانکداری یعنی واسطه گری وجوه. طرح 
رمزریال قطعا واسطه گری وجوه توسط 
بانک ها را تضعیف می کند و تردیدی در 
آن نیست. اگر اجرای این طرح محدود 
باشد، کاهش واسطه گری بانک ها نیز 
کم خواهــد بود اما اجــرای مطلق آن، 
کل واســطه گری را از بین می برد. این 
موضوع روی دارایی  و تسهیالت بانک ها 
تاثیر شگرف می گذارد و زیاندهی آنها را 

افزایش می دهد.
باید دید رمزریال چگونــه و در چه 
شرایطی راه خود را در اقتصاد باز می کند. 
آیا رمزریال کارت هــای بانکی را چون 
اسکناس به حاشــیه خواهد راند؟ باید 

ماند و دید.

رونماییازابزارجدیدپولدرایران

رمزریال شوخی است یا جدی؟!
بارانزرینقلم

رئیسهیاتمدیرهانجمن
بالکچیندرگفتوگوبا

»توسعهایرانی«:اقبالمردم
بهخریدارزوسکهوطال

برایسرمایهگذاری،بهجای
نگهداریپولنقدبهکاهش

اعتمادمردمبهپولملی
کشوربازمیگرددوتازمانی
کهاقتصادمادرشرایطفعلی
است،امکانافزایشاعتماد
مردمبهریالوجودنداردو
تاایناتفاقنیفتدبهحتم

استفادهازرمزریالشوخی
بسیارمضحکیخواهدبود

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اهداف برنامه ششم 
توسعه محقق نشــد، گفت: طبق اعالم بانک مرکزی در ۵ ساله 
برنامه ششم، در خوشبینانه ترین حالت ۴۵ میلیارد دالر سرمایه 

از کشور خارج شده است.
مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: 
از جمله بندهای مهم در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه 
و با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن 
تورم طی ۵ سال آینده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران به برنامه 
ششم توسعه اشــاره کرد و افزود: هدف گذاری در برنامه ششم 
برای رشد اقتصادی، ۴۶.۹ درصد بود اما آنچه محقق شد ۳.۴۴ 
درصد بود. از سویی دیگر شاهد بودیم که میانگین رشد سالیانه 
تورم باال بود به گونه ای که قیمت ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶ 

درصد برابر شده که نشان دهنده وضعیت بسیار نابهنجار و عدم 
ثبات اقتصادی در کشور است. وی تاکید کرد: این امر موجب عدم 
صرفه اقتصادی در بخش های مولد بوده و سرمایه ها را به سمت 

بخش های غیرمولد سوق داده است.

خروجساالنه۹میلیارددالرسرمایهازکشور
درخوشبینانهترینحالت

خوانساری ادامه داد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 
عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال های گذشته کاهش 
شدیدی یافته اســت و فقط خروج ســرمایه طبق اعالم بانک 
مرکزی در ۵ ساله ۴۵ میلیارد دالر یعنی ساالنه بیش از ۹ میلیارد 
دالر بوده است. البته با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف 
است بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دالر در 
سال است. وی اضافه کرد: به عالوه میزان موجودی سرمایه در 

سال های گذشته کاهش یافته است، به نحوی که در سال های 
اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را 
در کشور نکرده است، در حالی که بر اساس اهداف در نظر گرفته 
شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید ساالنه ۲۱.۴ درصد 
رشد پیدا می کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۲۸.۸ 
درصد کاهش داشته است یعنی ســاالنه معادل ۵.۷۶ درصد 

کاهش یافته است.

افتشدیدسرمایهاجتماعیدرطولبرنامهششم
وی گفت: اگــر به صــورت خالصه جمع بنــدی کنیم در 
برنامه ششم توســعه ناکام بوده ایم؛ در طول این برنامه با افت 

شدید سرمایه اجتماعی مواجه شــدیم و این امر باعث شده که 
سرمایه گذاری کاهش یابد و یا سرمایه گذاری های صورت گرفته 
در بخش های غیرمولد انجام شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران 
افزود: از سویی دیگر شاهد خروج سرمایه بودیم که آفت بزرگی 
بوده که همچنان هم ادامه داشته است. همچنین خروج نیروهای 
زبده کشور را شاهد بودیم که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص 
قلب از کشور خارج شده اند. متأسفانه در همه بخش ها چنین 

روندی وجود داشته است.
خوانســاری گفت: مدیریت غلط در مباحــث اقتصادی، 
تصدی گری دولــت و اقتصــاد دولتی، تحریم و عــدم انتقال 
تکنولوژی های جدید که باعث کاهش راندمان و کاهش بهره وری 
شده است از جمله عواملی هستند که موجب شده روز به روز بازار 

رقابتی را در جهان از دست بدهیم.
وی افزود: تحریم عالوه بر هزینه های باالیی که برای واردات و 
صادرات به وجود آورده، موجب عدم النفع هایی برای اقتصاد نیز 
شده است که شاید رقم این عدم النفع ها ساالنه بیش از ۱۰۰ ها 
میلیارد دالر باشد. تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات فنی و 
مهندسی که ساالنه ۵ میلیارد دالر داشتیم، در سال گذشته به 

۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دالر رسیده است.

رئیساتاقتهران:

۴۵ میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شد

خبر

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین گفت: منابع 
انرژی دریای خزر نقشــه ژئوانرژی و جغرافیای انرژی جهان را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. خزر محور پروژه کمربند جاده انرژی 
خواهد بود. جمهوری آذربایجان به پیمان آتالنتیک شمالی یک 
ناتوی انرژی هدیه خواهد کــرد. هدیه ای که تحمل یک جنگ 
فرسایشی تازه مانند اوکراین را برای ناتو مقرون به صرفه و بلکه 

مطلوب خواهد کرد.

فریدون برکشلی در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی پروژه احداث 
داالن زنگزور و تبعات آن بر ایران اظهار داشــت: پروژه کریدور 
ترکستان که حاال مدتی اســت با نام داالن زنگزور از آن نامبرده 
می شود با هدف حذف مسیر ایران برای انتقال نفت یا گاز برای 
انتقال به ترکیه از مسیر آذربایجان است. یک طرح بیست ساله که 
ترکیه، کشورهای غربی، اسراییل و آذربایجان که آن را به عنوان 
یک پروژه استراتژیک در دست اجرا داشتند و منتظر فرصت و 

شکل گیری نظم نوین منطقه دریای خزر بودند. 
پس از جنگ ارمنســتان و آذربایجان و توافــق ایروان برای 
واگذاری قره باغ طرح شتاب بیشتری پیدا کرد. وی با بیان اینکه 
تخمین های وزارت انرژی امریکا، حکایت از آن دارد که دریای 
خزر ۲۹۲ میلیارد فوت مکعب گاز دارد و تسلط بر آن اهمیت بسیار 
زیادی دارد، افزود: در چارچوب این طرح تقریبا تمام گاز دریای 
خزر به سمت ترکیه و از آنجا به اروپا و مدیترانه متصل می شود. 
بنابراین اهداف و دســتاوردهای بدیهی اقتصادی، سیاســی و 

استراتژیک برای آنکارا و باکو در پی دارد.

ایراندردریایخزر،بازیراواگذارکردهاست
رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین تصریح کرد: 
تفکیک منافع هر یک از کشورها، از این کریدور شاید چندان آسان 
نباشد. سرعت تحوالت ژئواستراتژیک منطقه  و جهان به حدی 
زیاد است که مزایا یا معایب، و چالش ها و فرصت ها ممکن است 
دائم تغییر کنند، در یکدیگر ترکیب و یا تفکیک شوند. جمهوری 
آذربایجان با تمام قوا می کوشــد تا به عنوان یک کشور اروپایی 
شناخته شود و متعاقبا برای عضویت در ناتو، اقدام کند. آنسوی 
دیگر ترکیه می کوشد تا وارد پیمان شانگهای شود و همراه چین، 
هند و روسیه به عنوان یک قدرت مسلط مورد توجه و حمایت قرار 
گیرد. ترکیه و آذربایجان هر دو بنا دارند از زوایای منافع خود با 
غرب و شرق هماهنگی ایجاد کنند. امریکا و اتحادیه اروپا، حامی 
گسترش ناتو به مرزهای جنوبی روسیه و تنگ کردن حلقه حصار 
خود در منطقه آسیای میانه و قفقاز هستند. اسرائیل هم طبعا 
منافع ویژه ای دارد، از یک طرف در پی تقویت حوزه امنیت عرضه و 
حمل و نقل انرژی در مدیترانه است و از سویی می خواهد که سهم 

ویژه ای از منابع انرژی حوزه دریای خزر به دست آورد. بنابراین هر 
یک از طرف ها منافع خود را دارند و بر پایه آن اهداف مسیر خود را 
در منطقه تنظیم می کنند. به طوریکه عرض کردم، این پروژه از دو 
دهه پیش مطرح شد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه اسبق امریکا، 
مبتکر این طرح بود و در دوران بوش پسر  حتی پس از آن مرتب به 

رفت و آمد بین کشورهای منطقه مشغول بود.
وی در ادامه با اشاره به اجرایی شدن پروژه زنگزور و حذف ایران 
از نقش آفرینی در حوزه انرژی خزر گفت: به نظر می رسد که ایران 
در دریای خزر، بازی را واگذار کرده است. برای مدت زمان طوالنی 
غفلت دیپلماتیک و دیپلماسی داشته ایم. مرزهای بین المللی 
در شــمال غربی ایران در حال تغییرند و این به زیان منافع ملی 
جمهوری اسالمی اســت. ترکیه و آذربایجان در تالشند تا یک 
محور تقریبا ۳۰ کیلومتری را از آِن خود سازند. بنابراین در بعد 
ژئوپلیتیک، زمینه را از دست خواهیم داد و برتری استراتژیک 
خود را که تا حدی به یمن اختالفات ارمنستان و ترکیه و آذربایجان 
دراختیار داشتیم، از کف خواهیم داد. به عالوه درابعاد اقتصادی 

هم سهم ایران از انرژی دریای خزر، در ابهام قرار خواهد گرفت.
برکشلی تاکید کرد: در حقیقت ســهم ۱۳ درصدی هم در 
هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفــت. البته می توان برای مصارف 
داخلی از آن استفاده کرد ولی زمینه صادرات گاز برایمان فراهم 

نیست. 

رئیسدفترمرکزمطالعاتبینالمللیانرژیوین

چشمطمعدنیابه۲۹۲میلیاردفوتمکعبگازخزردوختهشدهاست

خبر


