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 قیمت مرغ کاهش یافت 
اما اقالم آن هنوز نه

مرغ در آستانه ماه مبارک رمضان به نرخ مصوب 
۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شــود اما اقالم 
مختلف آن همچون ســینه و فیلــه همچنان با 
قیمت های قبلی عرضه شده و نرخ آنها همخوانی با 

قیمت مصوب مرغ ندارد.
به گزارش ایسنا، در ماه های پایانی سال گذشته 
با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب کیلویی 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را برای مرغ در نظر گرفت اما 
قیمت مرغ در سطح بازار به کیلویی ۱۷ هزار تومان 
رســید که نظارت، بازرســی و ورود دستگاه های 
مختلف همچون دادســتانی تهران به این موضوع 
عاملی شد تا در نهایت قیمت مرغ بعد از تعطیالت 

عید نوروز به کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
بررسی ها از سطح شهر حکایت از آن دارد که هر 
کیلو مرغ به نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه 
می شود و قیمت دیگر اقالم مرغ همچون ران مرغ 
۱۰ هزار و ۵۰۰، سینه مرغ بدون استخوان ۲۲ هزار، 
فیله مرغ ۲۶ هزار، ساق مرغ ۲۳ هزار، بال مرغ ۱۴ 
هزار و ۵۰۰، کتف ۱۵ هزار، گردن و پای مرغ ۵۰۰۰، 
بلدرچین ۳۲ هزار، بوقلمون ۲۵ هزار، تخم مرغ ۱۷ 

هزار و مرغ سبز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
    

نرخ زولبیا و بامیه ماه رمضان 
20هزارتومان تعیین شد

    رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان کشور 
اعالم کرد: با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت 
مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیــه برای مصرف 
کنندگان ۲۰ هزارتومان تعیین شــده اســت که 
نسبت به سال گذشته ۶ هزار تومان افزایش قیمت 

را نشان می دهد.
علی بهر ه مند در گفتگو با ایرنا افزود: طبق مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار، برای ماه رمضان امسال قیمت 
هرکیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۲۰ هزارتومان و 
درجه دو ۱8 هزارتومان است. وی افزایش هزینه های 
تولید قنادان را دلیل رشد قیمت زولبیا و بامیه دانست 
و گفت: سال گذشته قیمت مصوب هرکیلوگرم زولبیا 
و بامیه برای مصرف کنندگان ۱۴ هزار تومان بوده 
است. وی تصریح کرد: همچنین قرار است از امروز 
سهمیه شکر واحدهای قنادی برای تولید زولبیا و 

بامیه ماه مبارک رمضان توزیع شود.
    

 چراغ های تاالر شیشه ای 
قرمز شد

شاخص کل در بازار بورس دیروز ۵۳۲ واحد 
کاهش داشت و بعد از چند روز رشد متوالی، این 

شاخص به رقم ۲۲۴ هزار و ۵۷ واحد رسید.
به گزارش ایرنا، در معامالت دیروز، هشــت 
میلیارد و ۳۰ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۲۰ هــزار و ۲۳9 میلیارد ریال در 

۴۶۰ هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۲۱۳ واحد 
افزایش به ۴۶ هزار و ۱۰۱ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با ۱۴8 واحد افزایش به ۳۲ هزار و ۱۲۱ 
واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با ۳98 واحد 
افزایش به رقم ۲۵۳ هزار و 9۲۴ واحد رســید، 
شاخص بازار اول 9۳ واحد افزایش و شاخص بازار 
دوم سه هزار و ۳۱۰ واحد کاهش داشت. در بین 
تمامی نمادها، بانک ملت )وبملت( با ۱۷۳ واحد، 
فوالد خراسان )فخاس( با ۱۳۲ واحد، مخابرات 
ایــران )اخابر( بــا ۱۲۳ واحد، بانک پاســارگاد 
)وپاسار( با 88 واحد، بانک صادرات )وبصادر( با 
8۱ واحد و بانک تجــارت )وتجارت( با 8۱ واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشت.
در مقابل نماد نفت و گاز پتروشــیمی تامین 
)تاپیکو( با ۲۱۵ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۱8۱ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۱۶8 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۱۵۴ واحد، 
معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۱۴۶ واحد اثر 
منفی از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص 

بورس را رقم زدند.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه 

مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد 
پنج سال گذشــته بانک مرکزی در ۱۲ 
محور ازجمله عدم نظــارت صحیح بر 
بانک ها، حقــوق و جابه جایی مدیران و 
پنهان کاری در ارائه اطالعات با ۱۱۷ رای 
موافقت کرد. این طرح در آبان ماه سال 
9۶ با تقاضای تعدادی از نمایندگان برای 
تحقیق و تفحص ارائه شد که درنهایت 
روز گذشــته از مجموع ۲۲8 نماینده 
حاضر در صحن، با ۱۱۷ رای موافق، ۶9 
رای مخالف و ۲ رای ممتنع این تحقیق و 

تفحص به نتیجه رسید.
ازجمله متقاضیان این طرح می توان 
از حاجی دلیگانی، قاضی پور، محجوب، 
نقوی حسینی، ابطحی و امیرآبادی نام 
برد. البته کاظم دلخوش، نماینده مردم 
صومعه ســرا نیز طی تذکری با اشاره به 
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اعالم 
کرد که در طول دوره های مختلف مجلس 
شورای اسالمی تعداد تحقیق و تفحص ها 
افزایش یافته و چند برابر شــده، ضمن 
اینکه در مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ آمده که باید 
نتیجه تحقیق و تفحص معلوم شود، اما 
تا به حال ۴ بار از بانک مرکزی تحقیق و 
تفحص به عمل آورده ایم که نتیجه ای 

نیز نداشته است.
البته علی الریجانی، رئیس مجلس 
نیز در پاسخ به تذکر این نماینده یادآور 
شد که در مجلس دهم تاکنون تحقیق 
و تفحص از بانک مرکزی در دستور کار 

نبوده است.
نحوه مدیریت بازار ارز زیر ذره بین 

بهارستان نشین ها
محمدرضا پورابراهیمــی داورانی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به چندین محور این گزارش تاکید 
کرد که یکی از مهمترین این مباحث عدم 
نظارت صحیح بر بانک ها و موسســات 
مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز 

بوده که موجب شــده نرخ های ســود 
غیرمتعارف به سپرده ها پرداخت کنند. 

وی نقش و تأثیــر نیروهای ضعیف 
جهت مدیریت عاملــی و عضویت در 
هیأت مدیره بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری که باعث اتالف میلیاردها تومان 
از منابع مردم شده را از دیگر محورهای 
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اعالم 
کرد و گفت که عــدم تصمیم گیری در 
خصوص تعداد کثیری از سپرده گذاران 
که سپرده های آنها در موسسات بانکی 
بالتکلیف مانده موجب بدبینی شــده 
که این امر یکی از اساسی ترین مواردی 
اســت که عامل اجرای ایــن تحقیق و 

تفحص است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، 
عدم اعمال سیاســت های پولی و عدم 
هماهنگی با نظام مالی و ارزی را سبب 
خــروج ســپرده ها از بانک هــا به ویژه 
بانک های دولتی دانسته که در این زمینه 
عدم رتبه بندی بانک ها و موسســات 
اعتباری و تعداد مدیران بانک مرکزی که 
در زمان اشتغال به بانک های خصوصی یا 
از بانک های خصوصی به بانک مرکزی 
منتقل شــده اند نقش قابل توجهی در 

بروز این شرایط داشته است.
پورابراهیمی عنوان کرده که نحوه 
تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز در 
تحقیق و تفحص مجلسیون مورد بررسی 
قرار می گیرد، زیرا عملکرد بانک مرکزی 
در اجرای قانون پولی و بانکی کشــور و 
دیگر قوانین درخصوص عملیات بانکی 
بدون ربا، مبارزه با پولشویی، تأمین مالی 
تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ 
سود تسهیالت و نحوه تعلق جرایم تأخیر 
و بخشودگی ها از جمله محورهایی که 

مجلس در مورد آن تاکید ویژه دارد.
همچنین در جریان تحقیق مجلس 
نحوه صدور مجوز برای بانک ها، موسسات 
مالی و اعتباری، لیزینگ ها و صرافی ها 
و نظارت بر آنها و نحوه پرداخت حقوق 

و مزایا به مدیران ارشــد بانک مرکزی و 
بانک های عامل از سال ۱۳8۰ تاکنون 
زیر ذره بین نظارتی نماینــدگان قرار 
می گیــرد. آخریــن محــور تحقیق و 
تفحص نیز به دالیــل پرداخت پاداش 
به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به 
تمامی مدیران، کارکنان و بازنشستگان 
می پردازد زیــرا پنهــان کاری در ارائه 
اطالعات مربوط به مشتریان درخصوص 
تســهیالت دریافتی از جمله ارائه یک 
نســخه قرارداد، اعالم بدهی قطعی به 
مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، 
سود، جرایم تأخیر نیز ازجمله محورهای 
۱۳گانــه تحقیق و تفحص اســت که 
نمایندگان بر شفاف ســازی آن اصرار 

دارند.
فرصت 6 ماهه هیات تحقیق و 

تفحص برای ارائه گزارش 
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، کمیســیون ظــرف دو هفته 
آینده اعضای هیــات تحقیق و تفحص 
را انتخاب می کند و پس از آن این هیات 
۶ ماه فرصت دارد که گزارش اولیه خود 
را به صحن ارائه دهد و اگر به هر دلیلی به 
زمان بیشتری نیاز داشت می تواند تا ۳ ماه 

زمان آن را تمدید کند.
پورابراهیمی به این نکته نیز اشــاره 
کرده اســت که در وضعیت کنونی که 
بانک مرکزی شرایط خاصی دارد موافق 
تحقیق و تفحص نبودیم، اما به دلیل اینکه 
عملکرد بانک مرکزی بررسی شود تا در 
صورت وجود تخلف شفاف سازی الزم 
انجام شود، این تحقیق و تفحص ضروری 
بود، ضمن اینکه ما با زمان اجرا مخالف اما 
با اصل این تحقیق و تفحص موافق بودیم.

عامل تفحص؛ بالتکلیفی 
12میلیون سپرده گذار 

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان 
یکی از متقاضیــان تحقیق و تفحص از 
بانک مرکزی عنوان کرده است که »این 
تحقیق و تفحص از یک سال و نیم پیش 

و زمانی که موضوع مؤسســات مالی و 
برخی دیگر از مسائل به طور هم زمان در 
بانک مرکزی پیش آمد در مجلس کلید 
خورد. عمــده دغدغه به دلیل جمعیت 
عظیم سپرده گذارانی بود که در مسئله 
مؤسسات اعتباری دچار زیان شده بودند. 
در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی نیز 
اتفاقات ناگــواری رخ داد که امیدواریم 
با تصویب این تحقیق و تفحص بتوانیم 
خألهای پنهانی که وجود دارد را بررسی 
کنیم.« این عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس با عنوان اینکه سرگردانی و 
بالتکلیفی حدود دو میلیون سپرده گذار 
که با احتساب خانواده آنها به ۱۲ میلیون 
می رسند، عامل تسریع در اجرای تحقیق 
و تفحص از بانک مرکزی شــد، گفت: 
»این سپرده گذاران مالباخته در مراجع 
مختلف بــه دنبال پول خود هســتند 
و بارهــا در خیابان ها اعتــراض کردند. 
بانک مرکزی اعالم کرده که حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان به بانک های خاصی 
داده شــده تا اصل پول مردم پس داده 
شود، اما براســاس ادعای بانک مرکزی 
تاکنون اصل پول ســپرده گذاران زیر 
یک میلیون تنها پرداخت شده و حدود 
چهار هزار ســپرده گذار و چند تعاونی 
همچنان در ابهام چگونگــی دریافت 

سپرده خود هســتند.« نماینده مردم 
شاهین شــهر در ادامه تصریح کرد که 
»برخی ابهامات و سواالت در خصوص 
مؤسسات مالی مطرح است و این که چرا 
اصالً به موسساتی نظیر کاسپین اجازه 
فعالیت داده شــد؟ مردم اگر نتوانند به 
مجوز بانک مرکزی اعتماد کنند دیگر 
به چه چیز باید اعتماد داشته باشند. اگر 
فعالیت این مؤسسات غیرقانونی بوده 
است، چرا جلو فعالیت آنها گرفته نشده 
و آنها توانسته اند با تابلوی بانک مرکزی 
به فعالیــت خود ادامــه دادند؟ چگونه 
ساعت ها در رسانه ملی اجازه تبلیغ به این 
مؤسسات داده شده است؟چگونه این 
مؤسسات صدها شعبه در بهترین نقاط 
شهرها داشــته اند؟ و اینکه اگر فعالیت 
این مؤسسات غیرقانونی بوده چرا بانک 
مرکزی از این مؤسسات ۱۳ درصد ذخیره 
قانونی دریافت کرده است؟« وی در ادامه 
تاکید کرد: »اکنون تکلیف ساختمان ها و 
اموال منقول و غیرمنقول این مؤسسات 
چه شده است؟ از سوی دیگر چرا بانک 
مرکزی آمارهــای مبهمی درخصوص 
پرداخت سپرده گذاران اعالم می کند؟ 
اگر بانک مرکزی برابر قانون عمل کرده 
چرا از اعتراض و شکایت مردم می ترسد. 
بانک مرکزی اعالم کرده که 98 درصد 
سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری 
تعیین تکلیف شــده اند و در اصل هنوز 
مشخص نیست که چه تعداد پول به طور 

قطعی دریافت کرده است.«
حاجــی دلیگانی پیشــنهاد داده 
است که ســپرده گذارانی که پول خود 
را نگرفتند با اســناد بــه مراجع قانونی 
مراجعه کنند تا معلوم شود چند درصد 
از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که برای این 
موضوع اختصاص داده شــده به دست 

مردم رسیده است؟
البته حاجی دلیکانی سال گذشته 
در گفتگو با نود اقتصادی زمانی که بحث 
استیضاح ســیف، رئیس بانک مرکزی 
وقت، مطرح بود با انتقاد از عملکرد وی 
گفت: »ســیف ۱۰ مرتبه التماس کرد 
که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را 
متوقف کنیم. آقای ســیف هر آنچه که 
بی مدیریتی می توانست داشته باشد را 
انجام داد و صدماتی که به بانک مرکزی 
کشــور خورد صدمات جبران ناپذیری 
بود. راجع به رئیس بانک مرکزی، بارها 
و بارها کتبی و شفاهی که مستندات آن 
هم موجود است به آقای رئیس جمهور 
تذکر داده ایم و نامه هم نوشته ایم، ولی 
رئیس جمهور توجهی به آنها نداشته اند. 
طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را 
هم حدود هفت، هشت ماه است که ارائه 
کرده ایم. متاسفانه کمیسیون اقتصادی 
مجلس هم  آن را به تاخیر انداخت تا اینکه 
این طرح همین اواخر مورد بررسی قرار 
گرفت، همانجا بود که خود آقای سیف 
نزدیک به ۱۰ مرتبه التماس می کردند 
که این موضوع) تحقیق و تفحص از بانک 
مرکزی( انجام نشود، دلیلشان هم این 
بود که اگر تحقیق و تفحص انجام بگیرد، 
تبعات امنیتی برای بانک مرکزی دارد. 
خود ما نمایندگان هم مســئولین این 

نظام هستیم و دلسوزانه مسائل امنیتی 
را هم در نظر داریم.«

هم زمانی دو رویداد
روز گذشــته هم زمان با انتشار خبر 
تحقیق و تفحص مجلــس از عملکرد 
۵ ســاله بانک مرکــزی، فرآیند تایید 
صالحیت مدیران موسسات اعتباری 
نیز از ســوی بانک مرکزی مطرح شد. 
بر این اســاس بانک مرکزی اعالم کرد 
فرآیند تایید صالحیت مدیران و اعضای 
کمیته های ریسک، حسابرسی داخلی 
و رعایــت قوانین و مقــررات )تطبیق( 
موسسات اعتباری بزودی در دستور کار 

این بانک قرار خواهد گرفت.
بانــک مرکزی بــا ابــالغ مصوبه 
نوزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و 
نظارت موسسات اعتباری اعالم کرده 
که دســتورالعمل تاییــد صالحیت و 
عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای 
کمیته های ریسک، حسابرسی داخلی 
و رعایت قـــوانین و مقـررات تطبیـق 
مؤسسـات اعتبـاری باید شامل تصدی 
سمت مدیران و یا عضویت در کمیته های 
مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت 
آنها باشد که این امر منوط به اخذ تاییدیه 

صالحیت از بانک مرکزی است.
همچنین الزام داشتن مدرک مرتبط 
و حداقل ۱۰ سال ســابقه کار در نظام 
بانکی برای سمت مـــدیران و ۵ سـال 
برای اعضای کمیته ها و مسئولیت احراز 
صحت و سقم مدارک و مسـتندات ارائـه 
شـده از جمله مواردی است که کسـب 
اسـتعالم از مراجـع ذیصالح نسبت به آن 

بر عهده مؤسسه اعتباری است.
این بانــک همچنین اعــالم کرده 
است، با عنایت به طرح برخی ابهامات و 
پرسش ها از سوی شبکه بانکی کشـور 
درخصوص مفاد »دستورالعمل الزامات 
ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات 
اعتباری غیردولتی«، به آگاهی می رساند 
احکام مربوط به مواد )۱۳(، )۱۴(و )۱۵( 
دستورالعمل مذکور ناظر بر مدیرعامل 

بانک ها و موسسات اعتباری نیز است.
حال باید دید طرح تحقیق و تفحص 
بهارستان نشین ها در مورد بانک مرکزی 
با توجه بــه ابعاد گســترده ای که دارد 
تا چه انــدازه قدرت شفاف ســازی در 
زمینه تالطم هــای ارزی، عدم نظارت 
بر کارکــرد ضعیف موسســات مالی و 
اعتباری، پرداخت پاداش های کالن و 

سوء مدیریت ها را دارد؟ 

با موافقت نمایندگان مجلس، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

نظارت بر نهاد ناظر

باید دید طرح تحقیق و 
تفحص بهارستان نشین ها 

در مورد بانک مرکزی با 
توجه به ابعاد گسترده ای 

که دارد تا چه اندازه قدرت 
شفاف سازی در زمینه 
تالطم های ارزی، عدم 

نظارت بر کارکرد ضعیف 
موسسات مالی و اعتباری، 

پرداخت پاداش های کالن و 
سوء مدیریت ها را دارد؟

حسینعلی حاجی دلیگانی: 
»این تحقیق و تفحص از 

زمانی که موضوع مؤسسات 
مالی و برخی دیگر از مسائل 

به طور هم زمان در بانک 
مرکزی پیش آمد در مجلس 

کلید خورد. عمده دغدغه 
به دلیل جمعیت عظیم 

سپرده گذارانی بود که در 
مؤسسات اعتباری دچار 

زیان شده بودند«

گزارش

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساســی 
وزارت جهادکشاورزی از احتمال لغو ممنوعیت 
کشــت برنــج در اســتان های جنوبــی در پی 
بارندگی های اخیر خبر داد و گفــت: با توجه به 
اینکه میزان تولید و واردات برنج در بازار بیش از 
نیاز است، سودجویی فرصت طلبان قیمت ها را باال 
برده است.  فرامک عزیزکریمی در گفت وگو با ایلنا با 
بیان اینکه با توجه به بارندگی های اخیر، استان های 
جنوبی در شرایط خوب آبی قرار دارند،  اظهار کرد: 
تصمیم برای کشت برنج در استان های جنوبی به 
کارگروه های هر استان سپرده شده است. با توجه 
به شرایط خوب بارندگی ها احتمال لغو ممنوعیت 

وجود دارد. وی ادامه داد: یکی از اعضای اصلی این 
کارگروه ها نماینده های ما از ادارات جهادکشاورزی 
استان ها هستند که نظر مثبتی نسبت به لغو کشت 
برنج در سالجاری دارند،  ضمن اینکه سیل های 
اخیر به بخشــی از مزارع و باغات جنوب کشور 
آسیب زده است و کشت برنج می تواند جایگزین 

خوبی در این شرایط برای کشاورزان باشد.
این مســئول دولتی با تاکید بر اینکه قبل از 
اعمال ممنوعیت و در ســال های معمول ۶۰ تا 
8۰ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی استان های 
جنوبی به ویژه استان خوزســتان به زیر کشت 
برنج می رفت،  گفت: با لغو ممنوعیت ۲۶۰ هزار تا 

۲8۰ هزار تن شلتوک برنج در این استان ها تولید 
می شود. عزیزکریمی میزان آسیب سیل به اراضی 
مورد استفاده برای کشــت برنج در استان های 
شمالی را ۳۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: هر چند 
سیل اخیر به اراضی مورد استفاده برای کشت برنج 
و خزانه های نشاء در استان های شمالی آسیب وارد 
کرد، اما پیش بینی می شود سطح زیر کشت برنج و 

تولید این محصول افزایش یابد.
به گفته وی، انتظار می رود ســطح زیر کشت 
برنج در دو استان  گیالن و مازندران به ۴۵۰ هزار 
هکتار برسد و میزان تولید برنج در این استان ها 
۱۰ درصد افزایش یابد. عزیزکرمی گفت: اراضی 

آسیب دیده از سیل در سریع ترین زمان ممکن 
احیاء و نشاء های از دســت رفته جایگزین شد و 
اکنون کشت برنج برای سال جدید در این اراضی 

در حال انجام است.
وی درباره آخرین وضعیت تولید و تامین برنج 
کشور، گفت: سال زراعی گذشته ۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن برنج تولید شد، همچنین یک میلیون و 
۶۱۵ هزارتن برنج نیز وارد کشور شد که در مجموع 
بیش از نیاز ماست. عزیزکرمی یادآور شد: میزان 
واردات برنج برای تامین نیاز سال جاری ۶۰۰ هزار 

تن بیشتر از سال گذشته است.
مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساســی 

وزارت جهادکشاورزی میزان نیاز کشور به برنج را 
۲ میلیون و 9۰۰ هزار تا ۳ میلیون تن عنوان کرد.

عزیزکرمی دلیل اصلی گرانی برنج را نه کمبود 
تولید و عرضه بلکه سودجویی برخی افراد فرصت 

طلب دانست.

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی خبر داد:

احتمال لغو ممنوعیت کشت برنج در استان های جنوبی 


