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یــک کارشــناس اقتصــادی 
گفت: دولــت جدید هنــوز در مرحله 
حرف درمانی اســت و مقامات دولتی 

تاکنون فقط انشا گفته اند. 
 از یــک ســو معــاون پارلمانــی 
رئیس جمهــور اعــام کرده اســت: 
می خواهیم سطح زندگی و رفاه مردم باال 
رفته و فاصله طبقاتی کم شود و مردم با 
عزت و سربلندی زندگی کنند و از سوی 
دیگر محسن رضایی می گوید خبرهای 

خوشی در راه خواهد بود. 
این سخنان در حالی مطرح می شود 
که دولت ســیزدهم در چندماهی که 
زمامداری امور اجرایی کشور را برعهده 
گرفته، نتوانسته وضعیت لجام گسیخته 
قیمت ها را در بازارهای مختلف سامان 
دهد و ســفره معیشــت مردم هر روز 
کوچک تر و خالی تر می شود. البته تنها 
واکنش مســئوالن نیز تاکنون به بیان 
ســخنان مختلف درباره لــزوم بهبود 
شرایط اقتصادی و اینکه وضعیت فعلی 
شایسته مردم نیســت؛ خاصه شده و 
اقشار مختلف جامعه تاکنون شاهد اقدام 

عملی مناسب در این زمینه نبوده اند. 
شــرایط اقتصــادی و معیشــتی 
تحت تاثیر تحریم ها، رکود اقتصادی، 
تورم باال و پاندمی کرونا آن چنان سخت 
شده که سفره کارگران هرروز خالی تر 
می شود و خانوارهای جامعه کارگری و 
حداقلی بگیرنه تنها به رفاه نمی اندیشند 

بلکه برای حفظ بقا تاش می کنند. 
دولتمردان چگونه می خواهند سطح 

رفاه اجتماعی را افزایش دهند؟
سید مرتضی افقه عضو، هیات علمی 
دانشگاه شــهید چمران درباره برنامه 
اعامی از ســوی مقامات دولتی مبنی 
بر این که خبرهای خوشی در راه است 
و سطح معیشت مردم افزایش می یابد، 
به »توسعه ایرانی« گفت: دولت جدید 
از ابتدا تاکنون فقط انشــا می گوید و با 
کلمات مختلف جمله می سازد و از کلمه 
»باید« به صورت مکرر استفاده می کند. 
در حالی از ایــن مرحله عبور کرده ایم و 
رئیس جمهور و دولتمردان باید بگویند 
چگونه می خواهند سطح رفاه اجتماعی 

را افزایش دهند. 
وی افزود: بهبود وضعیت معیشت 
و افزایش ســطح رفاه، وظیفه ذاتی هر 

دولت است نه فقط این دولت، در شرایط 
فعلی و با توجه ســاختاری که حاکم 
است و همچنین محدودیت هایی که 
به دلیل تحریم ها در 3 ســال گذشته 
بر کشور تحمیل شده انتظار وضعیت 

بهتر را نداریم. 
 او در توضیح این مطلــب افزود: در 
شرایطی هســتیم که بخش مهمی از 
ذخایر کشور هزینه شده و بعید می دانم 
با ادامه تحریم ها دولتمــردان بتوانند 

اوضاع را از شرایط فعلی بهتر کنند.
این اقتصــاددان اضافه کــرد: اگر 
دولتمــردان بتوانند در شــرایط ادامه 
تحریم ها کاری کنند کــه وضع بدتر از 
اکنون نشود، واقعا هنر کرده اند که البته 

بنده نسبت به این مساله تردید دارم.
 تاثیر بیکاری

 بر رکود شدید اقتصادی 
وی دربــاره تاثیر بحــران کرونا بر 
بیکاری نیروی انسانی به ویژه کارگران 
و همچنین ادامه تحریم ها بر وضعیت 
اقتصاد کان ایران عنوان کرد: حتی اگر 
کرونا هم این مشکات را ایجاد نمی کرد؛ 
با توجه به وابستگی شدیدی که اقتصاد 
به درآمدهای نفتی داشت و این نکته که 

در سه دهه گذشــته اقدام جدی برای 
کاهش این وابستگی انجام نشده است، 

با مشکات روبرو می شدیم. 
وی گفت: در این سال ها نتوانسته ایم 
کاالهایی غیر از مــواد خام صادرکنیم. 
باید توجه داشــت زمانی می توانیم به 
استقال اقتصادی برسیم که بتوانیم 
محصوالت و کاالهای نهایی و به اعتقاد 
بنده کاالهایی که محصول فکر، اندیشه 
و ابداع انسان هاســت را تولید و صادر 
کنیم؛ نه اینکه به جای نفت معادن دیگر 

را تخلیه و صادر کنیم. 
وی تصریــح کــرد: متاســفانه با 
تــداوم تحریم، شــاهد تعطیلی اغلب 
واحدها و بنگاه های اقتصادی هستیم 
هرچند بخش عمده ای از این مســاله 
به ناکارآمدی های مدیریتی دســتگاه 
اجرایی و بروکراســی بیمــار داخلی 
بازمی گردد اما عاوه بــر این ها کرونا 
و تحریم هــا نیز مشــکات را افزایش 

داده اند. 
او با اشــاره به اینکه 30 تا 40درصد 
از بنگاه هــای فعال در این شــرایط با 
مشکات جدی مواجه شده اند، گفت: 
حاصل این اتفاق بیکاری انبوه نیروی 
انسانی است. باید توجه داشت که بیکاری 
گسترده موجب تشدید رکود در جامعه 
می شود زیرا تقاضا در بازار کم می شود و 
در نهایت برای مختصر تولیدات بنگاه ها 
نیز تقاضــای خرید از بین مــی رود و 
متاسفانه شاهد این دور باطل در اقتصاد 

هستیم. 
افقه گفت: تنها راهکار این است که 
مشــکل تحریم را حل کنیم و جریان 
فروش نفت برگردد و اگر ســاختارها 
آمادگی داشته باشند به سمت تولیداتی 
که محصول فکر و اندیشــه هســتند، 
حرکت کنیم. باید وابستگی به فروش 
نفت را واقعا کاهــش دهیم زیرا در غیر 
این صورت اقتصاد و اســتقال کشور 
همانند وضعیت موجود فعلی کشور، 

آسیب پذیر باقی می ماند.

نامشخص بودن راهکار دولت برای 
گره نزدن اقتصاد به تحریم 

وی پاسخ به این پرسش که آیا تاکید 
رئیس جمهور مبنی بر لزوم گره نزدن 
اقتصاد و معیشــت مردم به تحریم ها، 
نشان دهنده عدم تمایل دولت نسبت 
به بازگشــت به برجام و ... است، گفت: 
در دولت قبلی این موارد برای تضعیف 
دولت مطرح و رأی آوردن مطرح می شد 
و بیشتر یک شعار سیاسی بود اما اکنون با 
همان جمله دوباره جمله می سازند البته 
در زیبایی این جمله و هدف شکی نیست 
اما تاکنون نگفته اند چگونه می خواهند 
در خاء درآمدهــای نفتی به آن هدف 
عمده برسند. تصور بنده این است دولت 
حتما به ســمت توافــق گام برخواهد 
داشت و گریزی از این مساله ندارد و اگر به 
همین شکل بخواهند ادامه دهند، دچار 
فروپاشی اقتصاد خواهیم شد به اعتقاد 
بنده اکنون مسئوالن در حال به اصطاح 
چانه زنی هســتند و گریزی از توافق و 
برداشته شدن تحریم ها نیست و دولت 

نیز این مورد را می داند. 
عضو هیات علمی دانشــگاه شهید 
چمران افزود: زمانی می توانیم اقتصاد 
را تحریم گره نزنیم که اقدامات 3 دهه 
گذشــته مانع تاثیرگذاری تحریم بر 
اقتصاد در شرایط کنونی می شد از حاال 
به بعد اگر تحریم ها برداشــته شــود و 
همچنین اگر عزمی وجود داشته باشد، 
مدتی طول می کشــد تا بتوانیم تولید 
و رفاه را متکی به انســان ها و نه معادن 

کنیم. 
راهکارهای جبران کسری بودجه 
افقه درباره کاهش جبران کســری 
بودجه و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصاد 
به دولتمردان ســیزدهم پیشنهاد داد: 
معموال وقتی کســری بودجــه اتفاق 
می افتد، دولت ها اقدام به اســتقراض 
می کنند؛ منابع معمول استقراض شامل 
استقراض از بانک مرکزی، استقراض از 
مردم و استقراض از خارج از کشور است 

و باید توجه داشــت استقراض از خارج 
به دلیل تحریم ها امکان پذیر نیست و 
از مردم نیز به دلیل اینکه سودی که به 
اوراق بدهی می دهیم، حداقل 20 تا 25 
درصد از میزان تورم فعلی کمتر است، 
نمی توان استقراض کرد زیرا استقبالی 
نمی شود و در نهایت تنها راه استقراض 
از بانک مرکزی تنها راهکار است که در 
2-3 سال گذشته آنچنان از این بانک 
منابع مالی قرض گرفته شده که موجب 
افزایش شدید تورم شده  است. همچنین 
در ایران دارای دو منبع دیگر هســتیم 
مانند فروش دارائی ها و اســتقراض از 
صندوق توسعه ملی که فروش دارائی ها 
تقریبا به انتها رسیده و استقراض توسعه 
ملی با محدودیت هایی مواجه اســت. 
اکنون هیچ راهی باقی نمانده و به نظر 
بنده اگر بتوانند از طبقه بسیار پردرآمد 
و ابرثروتمندان مالیات بیشتری دریافت 
کنند، شــاید بتوانند بخشی از کسری 
بودجه را جبران کنند. به گفته وی یک 
راهکار مناسب هم حل مشکل تحریم ها 
و در نتیجه بهبود شرایط صادرات نفت 

و کسب درآمدهای ارزی نفتی است. 

یک کارشناس در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

راهکار دولت برای گره نزدن اقتصاد به تحریم مشخص نیست

در شرایطی هستیم که 
بخش مهمی از ذخایر کشور 
هزینه شده و بعید می دانم با 
ادامه تحریم ها دولتمردان 
بتوانند اوضاع را از شرایط 

فعلی بهتر کنند.در این 
شرایط اگر کاری کنند که 
وضع بدتر از اکنون نشود 

کافی است 

خبر

حــدود 30 هلدینگ و حقوقی بــزرگ بازار 
سرمایه از صبح دیروز در ساختمان باب همایون 
وزرات اقتصاد و دارایی گرد هم جمع شــدند تا 
درباره احیای بورس چاره جویی کنند؛ جایی که 
وزیر اقتصاد از اجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت 

و بانک مرکزی برای رونق بورس خبر می دهد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، در این جلسه، 
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اعام 
کرده است که »شــواهد قطعی نشان می دهد 
بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در 
مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه 
به بازار حرفه ای و بلندمدت است. البته با نگاه به 
کوتاه مدت هم اطاعات ســودآوری شرکت ها 
نشان می دهد چشم انداز روشــن است و جای 
نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.« خاندوزی 
گفته که »وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس 
توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا 
و پیش بینی پذیر اســت. بازار بدهی مکمل بازار 
سهام است نه رقیب آن، خالص تامین مالی دولت 

از اوراق در دوماه دوره بنده بســیار اندک و ناچیز 
و در  40 روز اخیر صفر ریال بوده اســت هرچند 
فضای مجازی پر اســت از اطاعات غیردقیق. 
زین پس هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری 
بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال 

مازاد است.«
رئیس شورای عالی بورس در این جلسه گفته، 
»برنامه ما پیشبینی پذیر کردن اقتصاد و حذف 
قیمت گذاری های مضر به بازار در صنابع بورسی 
است و به زودی زود خبر تغییر نظام قیمت گذاری 
خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.«

خاندوزی اظهار داشت: »من به دنبال پیش 
بینی پذیرکردن نرخ های کلیدی اقتصاد و بالتبع 

بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. 
قرمزی شاخص کاهش می یابد

همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ضمن توضیح درباره میزان فروش اوراق توسط 
دولت، در مورد اینکه وضعیت بــازار چه زمانی 
بهبود می یابد؟ گفت: قرمزی بازار ناگهانی ایجاد 

نشده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه وضعیت به 
مرور بهتر خواهد شد.

مجید عشــقی با تاکید بر اینکه سازمان در 
تاش است که بازار سرمایه به ثبات برسد، اظهار 
کرد: نمی توان گفت مردم ســرمایه خود را نمی 
آوردند. ما تاش داریم بازار به ثبات برســد. هم 
رشــدهای شــدید و هم نزول های شدید برای 

بازارها سم است.
وی با بیان اینکه مهمترین بحث امروز کسری 
بودجه و انتشار اوراق است، اظهار کرد: به اندازه 
کشش بازار اوراق منتشــر می شود. دولت همه 
کســری بودجه خود را از بازار تامین نمی کند و 
بخش عمده آن از منابع دیگر تامین می شود. در 

40 روز گذشته هیچ اوراقی فروخته نشده است.
رئیس ســازمان بــورس ادامــه داد: گاهی 
تصویری در مورد اوراق منتشــر و اعام می شود 
این حجم توســط دولت فروخته شده، در حالی 
که توســط دولت فروخته نشده است. در ضمن 
خریداران اوراق و ســهام با هم متفاوت هستند. 
کسی که اوراق می خرد برنامه متفاوتی دارد و با 

خریداران سهام فرق می کنند.
عشقی با تاکید بر اینکه سازمان به دنبال توقف 
قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از رانت است، 

گفت: نمی شود سرمایه مردم را جذب کنیم و بعد 
دست در جیب شــرکت ها کنیم و سودشان را 
بگیریم. در فوالد و پتروشیمی این وضعیت بود 
که رفع شد. مردم  مطمئن باشند که ما از منافع 

شرکت ها حفاظت خواهیم کرد.
وی در مورد اینکه گفته می شود شرکت ها سود 
نمی دهند، توضیح داد: با صنایع معدنی و فلزی 
جلسه داشتیم و مشخص شد طرح های توسعه 
زیادی دارند. راه ثبات بازار از طرح های توســعه 
شرکت ها می گذرد.رئیس سازمان بورس ادامه 
داد: وضعیت فعلی و جو نا امیدی بازار سیکل هایی 

است که چندین بار تجربه شده است. سال های 
۱3۸3 و ۱3۹2 همین وضع بوده است. البته قطعا 
شدت و گســتردگی افرادی که در حال حاضر 
درگیر بازار سرمایه هستند فرق می کند. اکنون 
حدود 5۸ میلیون کد ســهامداری وجود دارد و 

به نوعی کل جمعیت کشور درگیر بازار هستند.
 به گفته وی، نسبت p/e نمادها به چهار رسیده 
و قیمت سهام جذاب و شرایط بنیادین بازار بسیار 
خوب است. صندوق های بازارگردانی در این مدت 
خریدهای خوبی انجام دادنــد و این روند ادامه 

خواهد داشت و مردم نگران نباشند.

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره تغییر نظام قیمت گذاری خودرو

شاخصبورسسبزمیشود

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

تاییدمحکومیتبانکهای
ایرانیتوسطدادگاهعالی

تجدیدنظربحرین
ایلنا- محکومیت 
بانک های ایرانی توسط 
دادگاه عالی تجدید نظر 

بحرین تایید شد.
»وائــل بوعــای« 
دســتیار دادســتانی 

بحرین اعام کرد کــه دادگاه عالی تجدیدنظر این 
کشور حکم صادر شده توسط دادگاه بدوی درباره 
محکومیت بانک مرکزی ایــران و تعدادی دیگر از 
بانک های ایرانی، بانک المستقبل بحرین و شش نفر 
از مســئوالن آن را تأیید کرده است.وی گفت: همه 
متهمان این پرونده محکوم شدند. مسئوالن بانک 
المستقبل به دو سال حبس محکوم شدند به جز متهم 
شماره شش که حبس وی به مدت پنج سال است. 
هم چنین هر کدام از آنها یک میلیون دینار بحرینی 
جریمه شدند. بانک مرکزی ایران و دیگر بانک های 
ایرانی نیز هر کدام یک میلیون دینار بحرین جریمه 
شــدند. همچنین ضبط حواله های ۱4۸ میلیون 
دالری، ۹۶۷.۹ میلیون دالری، 53.3 میلیون درهم 

امارات و 235 میلیارد ریال ایران صورت گرفت.
    

همتی:پولبیپشتوانه
چاپنکردیم

 - یــن نال آ خبر
رئیــس اســبق بانک 
مرکزی گفــت: از نظر 
اصــول حســابداری 
امکان انتشــار پول بی 
پشتوانه وجود ندارد و در 

سال های ۹۸ و ۹۹ هیچگونه پول بدون پشتوانه ای 
در بانک مرکزی چاپ نشده است و آنچه که براساس 

تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است.
عبدالناصر همتی رئیس اســبق بانک مرکزی 
در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: اخیرا مطلبی 
مطرح شده است که گویی در سال های گذشته پول 
بی پشتوانه منتشر شده است و لذا به این دلیل رشد 

پایه پولی باال بوده است.
همتی تاکید کرد: الزم است اشــاره شود که از 
نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول بی پشتوانه 
وجود ندارد و در سال های ۹۸ و ۹۹ هیچگونه پول 
بدون پشتوانه ای در بانک مرکزی چاپ نشده است 
و آنچه که براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی 
انجام شده اســت، خرید ارزهای مسدودی دولت 
و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در 
ازای آن، برای تامین هزینه های ضروری کشور بود 
که منجر به افزایش خالــص ذخایر خارجی بانک 
مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای 

مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است.
وی نوشــت: کاهش اندک رشــد پایه پولی در 
ماه های اخیر نیز به خاطر استفاده حدود 2 میلیارد 
دالر از همان ذخایر ارزهای مسدودی قبا خریداری 
شده در چین و عراق برای واردات واکسن های کرونا 
و نهاده های کشــاورزی بوده است که به دلیل رفع 
محدود مسدودیت و فروش آن توسط بانک مرکزی 
موجب برگشت ریال آن به بانک مرکزی شده است.

وی عنوان کرد: امید است با رفع تحریم ها و امکان 
استفاده از ارزهای مسدودی و صادراتی از فشار برای 
رشد پایه پولی و انتشار پول برای رفع مشکات دولت 
کاسته شده و منجر به کاهش پایدار رشد پایه پولی 

و نقدینگی بشود.
    

ایرانچقدرگوجهفرنگیبهعراق
صادرمیکند؟

خبرگزاری صدا و ســیما- رئیس اتحادیه 
بارفروشان از صادرات بی رویه گوجه فرنگی ایرانی 

به کشور عراق خبر داد.
مصطفی دارایی نژاد با اشــاره به اینکه افزایش 
نرخ ارز سبب تمایل کشاورزان برای عرضه گوجه 
به متقاضیان عراقی شده است افزود: در حال حاضر 
روزانه بیــش از 500 تن گوجه فرنگــی بوته ای به 
کشور عراق صادر می شود.وی گفت: در حال حاضر 
قیمت گوجه در بازار داخلی ۷ تا ۱0 هزار تومان است 
درحالی که کشاورزان می گویند متقاضیان عراقی 

گوجه را برروی زمین ۹ تا ۱0 هزارتومان می خرند.
    

امکانثبتناممجردهایباالی
۱۸سالبرایمسکندولتی

ایلنا- وزیر راه و شهرســازی گفت: تمام موانع 
برای ثبت نام مجردان برداشــته شده و متقاضیان 
باالی ۱۸ سال سن می توانند در سامانه نام نویسی 

کنند.
رستم قاسمی درباره تعیین تکلیف مجردها، فارغ 
از جنسیت برای ثبت نام در مسکن دولتی گفت: طبق 
تصمیمی که گرفتیم تمام مجردها چه مرد و چه زن 

می توانند در سامانه ثمن ثبت نام کنند.

علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد، گفت: شنیده ها حاکی از آن است که دولت 
در نظر دارد به ۶0 میلیون نفر از مردم ایران کارت اعتباری بدهد.

به گزارش خبرآناین، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه 
نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این که 
دولت در زمینه بهبود معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی برنامه ریزی  مشخصی 
داشته است،اظهار کرد: بزرگ ترین آسیبی که در آغاز به کار دولت سیزدهم با آن روبه 
رو شدیم، کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه بود که این عدد هم اکنون به مقدار 
زیادی در حال رفع شدن است. وی با بیان این که اکنون استقراض از بانک مرکزی 
و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل قطع شده اســت، ادامه داد: درآمدهای 

جدیدی تعریف شده تا از فشاری که روی مردم است کاسته شود و دولت با استفاده 
از جیب مردم به دنبال تامین هزینه های خود نباشد.رضایی با اشاره به در نظر گرفتن 
دو برنامه در حوزه معیشت برای کنترل گرانی ها و جبران هزینه های تحمیل شده به 
زندگی مردم گفت: برای کنترل گرانی ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در 
همه استان ها مستقر شده است و برای جبران هزینه هایی که به زندگی مردم تحمیل 
شده نیز برنامه ریزی هایی انجام شده است و امیدوارم در این زمینه در آذرماه، خبرهای 
خوشحال کننده ای برای مردم داشته باشیم.اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور 
با گمانه زنی هایی از سوی کارشناسان همراه شده است؛ علی قنبری معاون سابق وزیر 
جهاد در  گفتگو با خبرآناین گفت: معاون وزیر اقتصاد تاکنون صحبت های زیادی 
کرده است اما در عمل نه تنها اتفاقات مثبت اقتصادی در جامعه نیافتاده است بلکه تورم 
نیز افزایش پیدا کرده است و سفره مردم خالی تر نیز شده است و درآمدها وضعیت 
نامناسب تری نیز پیدا کرده اند و به نظر بنده دولتمردان اگر در نظر دارند کار اقتصادی 
انجام دهند باید برنامه های خود را اعام کنند تا صاحب نظران و کارشناسان بتوانند 

روی این مسائل نظر دهند و عیب و نقص برنامه ها را برطرف کنند.

ایلنا- رئیس انجمن صنفی سی ان جی گفت: طبق توافق قبلی با روسیه ایران حق 
برداشت از ۸ حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.

اردشیر دادرس گفت: طبق معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت 
است و تولید به نسبت مصرف داخلی جوابگو است، ما حق استخراج منابع گازی دریای 
خزر را نداریم، ضمن اینکه توجیه اقتصادی هم ندارد که از این منابع برداشت داشته باشیم. 
وی افزود: بنابراین ما فعا نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم.رئیس انجمن صنفی 
سی ان جی ایران درباره علت این موضوع گفت: اکنون روسیه ۱۸.۱ درصد از ذخایر گاز دنیا 
را داراست و این رقم در مورد ایران ۱۷.۹ درصد است، چنانچه از خزر برداشت داشته باشیم 
این رقم به ۱۸.2 درصد رسیده و در مقام باالتری از روسیه قرار می گیریم که طبق توافق هایی 

که قبا با این کشور صورت گرفته نباید اینچنین شود تا روسیه همچنان در صدر باشد.

معاون سابق وزیر جهاد خبر داد

دولتدرنظرداردبه۶۰میلیوننفر
کارتاعتباریبدهد

روسیهاجازهبرداشتاز۸چاهگازیخزررا
بهایراننمیدهد


