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 انتصاب رئیس ســابق صدا و سیما در سمت 
مدیر بزرگترین شــرکت بازار ســرمایه ایران 
واکنش های گسترده ای به دنبال داشته است به 
وری که بسیاری ازکارشناسان این حکم را مصداق 
برتری تعهد به جای تخصص دانستند. عبدالعلی 
علی عسگری، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما 
در حکمــی عجیب به عنــوان مدیرمدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس منصوب 

شد!
حتی اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی 
نیز خشــم تندروترین اصولگرایان از این حکم 
را کاهش نداد. رئیس کل ســازمان خصوصی 
سازی انتصاب علی عسگری به سمت مدیرعامل 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس را رد کرده 
و گفت که این شــرکت هنوز صورت جلسه ای 
برای بررسی به سازمان خصوصی سازی ارسال 

نکرده است.
حسین قربانزاده به فارس گفت: 

مطابق قانون، صورت جلسات 
مجامع شرکت هایی که سهام 
عدالت دارند، یا در فهرست 
واگذاری هســتند یا واگذار 
شــدند و دوره نظــارت و 
اقســاط آنها تمام نشده، 
از جمله تغییــر در اعضای 
هیات مدیــره حتما باید به 

تایید سازمان خصوصی سازی 
برسد.

با این حال حکم صادره ســبب 
شــد نام او در توییتر فارسی ترند 

شــود. ماجرا از این قرار است 
که رســانه های ایران شب 
گذشته حکمی را منتشر 

کردند که بر اساس آن علی 
عسگری رئیس سابق 
رســانه ملی، از سوی 
رحمتی رئیس هیات 
مدیــره شــرکت 
صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس به عنوان مدیرعامل این شــرکت 
منصوب شد. عســگری جایگزین جعفر ربیعی 
شده اســت که از اســفند ٩۶ در این سمت قرار 

داشت.
این موضوع در حالی رخ داد شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس بزرگ ترین شرکت بازار 
سهام ایران است که در حال حاضر ارزش بازار آن 

۲٩۳ هزار میلیارد تومان است.
جالب است که بدانید هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس به عنوان بزرگترین شرکت بورسی 
کشــور، بزرگترین هلدینگ پتروشــیمی در 
خاورمیانه پس از سابک عربستان هم شناخته 
می شــود. این شــرکت 
سال هاست در چند 
رتبه در کشــور از 
جملــه شــاخص 
فروش، ارزش بازار، 
میزان صادرات، مدار 
ســودآوری و مقدار 

ارزش افزوده اول اســت.هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فــارس همچنین ١٥ شــرکت تولیدی 
پتروشیمی و مجموعا ۶٠ شرکت زیر مجموعه 
دارد و به تنهایی ۲٠ درصد ارز کشــور را تامین 

می کند.
فروش داخلی و صادراتی این هلدینگ در سال 
۲٠۲٠، حدود ٨.٤ میلیارد دالر بوده و ۳٨ امین 
شرکت شیمیایی دنیاست.٤٠ درصد پتروشیمی 
کشور در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس است و صادرات امســال آن نیز تاکنون به 
٥ میلیارد دالر می رســد و حاال انتصاب عجیب 
رئیس سابق صدا و سیما در سمت مدیرعامل این 
هلدینگ بزرگ اقتصادی انتقادهای زیادی در 
ایران به دنبال داشته است. بسیاری از منتقدان 
نوشــته اند که آیا فردی بدون برخــورداری از 
کوچکترین سابقه در بخش پتروشیمی می تواند 

بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران را اداره کند؟
علی عسگری کیست؟

امــا علی عســگری متولد ١۳۳۷ اســت و 
مهندســی برق، مهندســی صنایع و مدیریت، 

رشته های تحصیلی علی او بوده اند.
مشــاور در دبیرخانه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مراکز 
ایرانگردی و جهانگردی، بنیانگذاری شــرکت 
فروشگاه های رفاه، مدیر بنیاد فرهنگی پژوهشی 
غرب شناســی، ریاست ســازمان صدا و سیما، 
عضویت در قرارگاه فضای مجازی و از طراحان 
اصلی شورای عالی فضای مجازی، عضویت 
شورای سیاست گذاری ســازمان اوقاف و 
امور خیریه و مشاور رئیس قوه قضائیه از 

جمله سابقه شغلی علی عسگری است.
رئیس سابق صدا و سیما هم 

شاکی شد!
حاال اما بسیاری در شبکه های 
اجتماعی صدور این حکم برای علی 
عسگری را عجیب و بحث برانگیز 
ارزیابی کردند. در میان منتقدان 
این اتفاق بسیاری از سهامداران و 
کارشناسان بازار سرمایه قرار دارند. 
در همین زمینه علی ســعدوندی، 

کارشناس بازارهای مالی در توییتر خود نوشت: 
»در راســتای فاجعه حکمرانــی، انتصاب  علی 
عسگری به ریاست بزرگترین شرکت پتروشیمی 
کشور، مجددا توصیه می شود پیشینه تحصیلی و 
تجربی و اداری کلیه مدیران دولتی در یک وبسایت 
قرار گرفته و به ویژه  معدل دیپلــم  این عزیزان 
همیشه در صحنه به طور ویژه با فونت بزرگتر به 

رنگ قرمز الکی مشخص شود«.
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سهام هم 
نوشت: » واقعا فقط خود خدا این مملکت رو نگه 
داشــته هرچی تالش می کنند به صورت کامل 
نابودش کنند موفق نمی شود! آخر شما بگویید 
از صدا و ســیما به مدیر عاملی پتروشیمی با چه 

منطقی؟با چه استداللی؟«
علی شــریعتی، فعــال اقتصادی نوشــت: 
» پتروشــیمی دیگر تخصص نمی خواهد فقط 

تعهد میخواد!«
سیامک قاسمی، دیگر کارشناس بازارهای 
مالی هم در توییتی نوشته است: » علی عسگری 
رئیس سابق سازمان صداوســیما، مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس، بزرگترین شرکت صنعت 
پتروشیمیایران شد. اینکه تعارف را کنار گذاشتند 
و رسما دیگه هرکی هرکی شده خودش یه قدم به 

جلوئه به نظرم!«

انتصاب خبرنگاران به عضویت هیات مدیره 
هلدینگ های اقتصادی

جالب است که بدانید واکنش ها به این انتصاب 
به کارشناسان بازارهای ملی و کارشناسان بازار 
سرمایه محدود نشد و حتی علی اکبر رائفی پور 
نیز به این انتصاب واکنش نشــان داد، او در این 
زمینه نوشته است: »بنده به هیچ جناحی تو این 
مملکت نه وابستگی دارم و نه بهشون بدهکارم. 
هیچ آدم عاقلی هم دنبال دشمن درست کردن 
برای خودش نیست. اما واقعا نمی تونم ببینم با 
یک سری انتصابات عجیب مملکت رو فنا بدن. 
ربط علی عسگری به پتروشیمی چیه؟ میدونید 
تو این شرایط و اوضاع با یک اشــتباه چه بر سر 

بورس میاد؟«
در این میان انتقاد تنــد یکی دیگر از مدیران 
سابق صدا و سیما به این انتصاب هم بسیار خبرساز 
شد. محمد سرفراز، رئیس اسبق صداوسیما به 
انتصاب عبدالعلی علی عســگری رئیس سابق 
صداوسیما به ســمت مدیرعاملی پتروشیمی 
خلیج فارس واکنش نشان داد و به کنایه نوشت: 
جناب علی عسگری همانطور که رسانه ملی را با 
کمک خانواده و دو مرجع تصمیم ساز،از فروپاشی 
نجات داده و مخاطب آنرا به بیش از هشتاد درصد 
رساند و معضالت کشور را یک جا حل کرد، اکنون 
در تراســِت خصولتِی پتروشیمِی خلیج فارس، 

مشکل مالی دولت را هم حل خواهد کرد!
در این میان اعتراض حمید رسایی نیز بسیار 
به چشم آمد . وی که از تندروهای قدیم اصولگرا به 
شمار می آید در رابطه با این اتفاق نوشته:»همان 
کسانی که با البی پنهان خود، علی عسگری را به 
ریاست صدا و سیما رساندند و تمام تالش شان را 
کردند تا اشتباه ترین رئیس سازمان  صداوسیما باز 
هم ابقا شود، همانها او را به هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس رساندند. و چه می کشد سیدعلی...«

این انتقادها در شرایطی انجام می شود که پیش 
از این هم در دولت حسن روحانی انتصابات برخی 
هلدینگ های اقتصادی بســیار عجیب و غریب 
بود تا جایی که حتی برخی خبرنگاران و فعاالن 
رسانه ای به سمت اعضای هیات مدیره مهمترین 
هلدینگ های اقتصادی به ویژه مجموعه های زیر 

نظر  شستا   رسیدند. 

علی عسگری در جایگاه مدیرعاملی بزرگترین هلدینگ پتروشیمی، صدای اصولگرایان افراطی را هم درآورد؛

ازشوربهدرشدنرابطهبازی!
هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس به عنوان 

بزرگترین شرکت بورسی 
کشور، بزرگترین هلدینگ 

پتروشیمی در خاورمیانه 
پس از سابک عربستان 

هم شناخته می شود. این 
شرکت سال هاست در 

چند رتبه در کشور از جمله 
شاخص فروش، ارزش 

بازار، میزان صادرات، مدار 
سودآوری و مقدار ارزش 

افزوده اول است

مریم شکرانی

خبر اقتصادی

توزیع ۱۰۰ هزارتن برنج وارداتی 
در بازار

ایلنا- شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران 
در راســتای اجرای 
تصمیمــات قرارگاه 
امنیت غذایی وزارت 
جهاد کشــاورزی، 

١٠٠ هزار تن انواع برنج وارداتــی را با هدف حفظ 
آرامش بازار، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل 
قیمت این محصول در بازار در سرتاسر کشور توزیع 
می کند.این مقدار برنج از طریق شبکه های منتخب 
توزیع از قبیل فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های 
مصرف سراســری، اصناف منتخب، مراکز عرضه 
مستقیم کاال، میادین میوه و تره بار و... وارد شبکه 
توزیع خواهد شد.مقادیر تخصیصی برنج در سطح 
اســتان ها از طریق کارگروه های تنظیــم بازار در 

شبکه های منتخب، توزیع خواهد شد.
بر این اساس، برنج هندی هر کیلوگرم ١٨٥ هزار 
ریال، برنج تایلندی هر کیلوگرم ١۲٥ هزار ریال و 
برنج پاکســتانی هر کیلوگرم ۲٠٥ هزار ریال برای 

مصرف کنندگان توزیع می شود.
    

 ممنوعیت خرید و فروش 
سهمیه بنزین 

خبرآنالین- شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: خرید و فروش 
فرآورده های نفتی یارانه ای از طریق سهمیه شخص 
دیگر مانند خرید و فروش از محل ســهمیه کارت 

هوشمند سوخت وسائط نقلیه، ممنوع است.
در صورت احراز تخلف از ســوی مراجع صالح 
رســیدگی، عالوه بر مســدودی کارت هوشمند 
سوخت، متخلف مشــمول جریمه ای معادل دو 
تا چهار برابــر ارزش فرآورده )به نــرخ بین المللی 
ماه مربوطه( خواهد شــد.بر این اســاس و با توجه 
به اطالع رســانی به عمل آمده، اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارنده وسائط نقلیه می بایست به منظور 
پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی تمهیدات 
الزم را در حفظ، نگهداری و عــدم واگذاری به غیر 
کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه به عمل آورده و 
مسئولیت هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه 

سوخت برعهده آنان خواهد بود.
    

۴۳ درصد خانوارهای شهری 
فاقد مسکن ملکی هستند

خبرگزاری صداوسیما- رئیس کمیسیون 
عمران مجلس گفت: از ١٩ میلیون خانوار شهری، ٨ 

میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی هستند.
 محمد رضا رضایی کوچی گفت: این به معنای 
وجود یک نیاز انباشته شده مسکن در کشور است؛ 
باید در کنار آن، نیاز مســکن ملکی در روستاها را 
هم یادآور شد که طی ســال های اخیر در اختیار 

خانوارهای روستایی قرار داده نشده است.
    

 کارمندان دیگر حق معامله
 با دولت را ندارند

ایسنا- رییــس 
ت  ر تجــا کــز  مر
الکترونیک می گوید 
با اجرای طرح جدید، 
کارمندان دولت دیگر 

اجازه ندارند در معامله ای با دولت وارد شوند.
 علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی 
و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معامالت دولتی 
اظهار کرد: از سال ها قبل یکی از مسائل مهم نظارتی 
که در اقتصــاد ایران مطرح بــوده، بحث مدیریت 
معامالت دولت است. در این راستا برنامه ریزی شده 
معامالت دولت در بســتر الکترونیک انجام شود تا 

امکان فساد در آنها به حداقل برسد.
    

قیمت مرغ بعد از ارز ترجیحی 
چقدر می شود؟

ایســنا- در حالی که مدیرعامــل اتحادیه 
مرغداران معتقد اســت احتمــاال قیمت هر کیلو 
مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۶٥ هزار تومان 
شود، یک نماینده مجلس گفته است که با حذف 
ارز ترجیحی قیمت هرکیلو مرغ به ٨٠ هزار تومان 

خواهد رسید.
حبیب اسداهلل نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران 
گوشتی گفت: جلسات کارشناسی با وزارت جهاد و 
سازمان حمایت برگزار شد و در آن تشکل ها نظرات 
خود را اعالم کردند. سازمان حمایت نظرات خود 
را مطرح کرد. ولی آن جلســات خروجی قیمتی 
مشخصی نداشتند.وی ادامه داد: قیمت مرغ تابع 
مولفه های تولید از جمله ذرت، سویا و جوجه یکروزه 
و...است. در ابتدا باید مشخص شود قیمت و نوع ارز و 
قیمت نهاده های تولید چقدر خواهند شد و سپس 

براساس آن قیمت نهایی را تعیین کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ١٤٠١ 
گفت: در جلســه دیروز کمیسیون، دولت رسما 
اعالم کرد که سال آینده ارز ترجیحی نداریم و تنها 

ارز با نرخ ETS )نــرخ نزدیک به آزاد( اختصاص 
می یابد.

وی افزود: در این جلسه دولت رسما اعالم کرد 
که سال آینده ارز ترجیحی نداریم و تنها ارز با نرخ 
ETS )نرخ نزدیک بــه آزاد( اختصاص می یابد 

و دالیلی هم در این رابطه ارائــه کرد که تاکنون 
چه میزان بابت اختصاص ارز ترجیحی به منابع 

عمومی فشار وارد شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ١٤٠١ 
ادامه داد: دولت برای ســال آینــده ۲٥٠ هزار 

میلیارد تومان برای یارانه و بــن کارت در ازای 
حذف ارز ترجیحی اعتبار گذاشته است که در دو 
سه ماه اول سال آینده، به صورت نقدی و بعد از 
آن با بن کارت و کارت های الکترونیک پرداخت 

می شود.

زارع همچنین خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت 
به کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده است که برای 
بیماران مزمن و حاد، کارت هوشمند ارائه شود تا 
مابه التفاوت هزینه های آنها از طریق این کارت ها 
پرداخت شود.وی تصریح کرد: برخی همکاران 
هنوز در خصوص حذف ارز ترجیحی قانع نشده اند 
و لذا همچنان در حال بررسی سازوکار این مسأله 
در کمیسیون تلفیق هســتیم تا به جمع بندی 

نهایی برسیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق:

دولت رسما اعالم کرد سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی نداریم

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: محاسبات 
نشــان می دهد خط فقر در ایران باالتر از ده میلیون تومان 

می ایستد.
فرامرز توفیقی، در پاسخ به این سؤال که آیا خط فقر ٤ تا 
٤.٥ میلیون تومانی استنادی مشــخص و آماری دارد که از 
سوی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم شده، به 
قرن نو گفت: تعیین خط فقر براساس استانداردهای مشخص 

صورت می گیرد. 
وی در توضیح این مطلب افزود: ســه مدل اســتاندارد 
بین المللی برای محاسبه خط فقر وجود دارد؛ مدلی که در ایران 
دنبال می شود اینگونه است که ما دارای سبد معاش براساس 
حداقل حقوق بند ۲ ماده ٤١ قانون کار هستیم و در کنار آن 

محاسبه سبد خط فقر صورت می گیرد. 
او درباره شرایط ســبد خط فقر گفت: هزینه موادغذایی 
موردنیاز یک خانوار برای عبور از فقر در این قالب محاســبه 
می شــود و در کنار آن، معادل همین مبلغ باید برای سایر 
هزینه های زندگی در نظر گرفت؛ برای مثال اگر یک میلیون 
تومان برای خوراکی های مصرفی فرد در نظر گرفته شود باید 
معادل همین عدد، برای سایر هزینه های زندگی لحاظ شود.

وی تأکید کرد: با احتساب عدد فرضی در نظر گرفته شده، 
فرد به دو میلیون تومان نیاز دارد که از خط فقر فاصله بگیرد.

به گفته وی، کالری موردنیاز فرد ۲۲٠٠ تا ۲٥٠٠ در نظر 
گرفته می شــود که به مدل و تیپ شناسی جمعیت کشور 
بازمی گردد.رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تأکید 
کرد: مدل و تیپ شناســی جمعیت کشــور ما در محدوده 
میانسالی است و در نتیجه به طور متوسط افراد به ۲۳٠٠ کالری 
نیاز دارند که این مقدار برمبنای کربوهیدرات،  میوه، پروتئین، 

ویتامین و... محاسبه شده است. او تأکید کرد: آخرین جدولی 
که در کمیته دستمزد ارائه کردیم برمبنای جدول انستیتو 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بود؛ این محاسبات به طور 
رسمی برای دستمزد سال ١٤٠٠ انجام شده و همان زمان 
برآوردها نشــان می داد رقم هفت میلیون تومان برای سبد 

حداقلی برای کل کشور محاسبه شد.
وی ادامه داد: به روز رســانی این سبد بسیار آسان است؛ 
به طوری که هفت میلیون هزینه این سبد را در پنجاه درصد 
تورم باید ضرب کرد؛ به این ترتیب رقــم مذکور به عدد ٥.۳ 
میلیون تومان می رسد. اضافه شــدن این رقم به رقم هفت 
میلیون تومانی نشان می دهد که خط فقر در کشور حداقل 

١٠.٥ میلیون تومان است.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم این اعداد را زیر سؤال ببریم در 

اصل علم ریاضیات و منطق را زیر سؤال برده ایم.
وی در توضیحاتی تکمیلی در خصوص چگونگی محاسبه 
اعداد و ارقام تأکید کرد: این جدول براساس میزان مصرف نان 
هر فرد در روز و میزان مصرف میوه، سبزیجات، گوشت قرمز و 
سفید، قند، شکر، روغن و... محاسبه می شود. این محاسبات 

حداقلی و برای تأمین سالمت بدن فرد است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: مافیای بازار گوشت 
به بهانه افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی صادرات دام را 
متوقف کردند این در حالیست که صادرات تنها روزنه امید 
برای ادامه حیات دامداران است.افشــین صدر دادرس در 
گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که چرا صادرات دام 
زنده متوقف شد؟ گفت: مافیای بازار گوشت با جوسازی و به 
بهانه افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی روند صادرات دام 
زنده را متوقف کردند. متاسفانه مسئوالن احساسی و بدون 
بررسی های کارشناسی روی مســائل تصمیم  می گیرند و 
همه جوانب را در نظر نمی گیرند.وی با رد فروش گوشــت 
دام صادراتی با قیمت ٩٠ هزار تومان، تصریح کرد: قیمت دام 
صادراتی در بسیاری از استان ها هنوز به کیلویی ۶۲ هزار تومان 
)قیمت مصوب دولت( نرسیده است. چه اتفاقی رخ می دهد که 
قیمت دام پایین است اما قیمت گوشت به کیلویی ١٨٠ هزار 
تومان می رسد؟ باید بگویم که سیستم توزیع در کشور مسئله 
دارد.این فعال اقتصادی ادامه داد: برخی می خواهند با متوقف 
کردن صادرات دام عالوه بر حاکمیت خود بر بازار گوشت بر 
بازار دام نیز حاکم شوند و جو بازار را بر هم می زند. اگر مسئوالن 
می خواهند روند صــادرات را متوقف کنند نمی توان بر آنها 
خرده گرفت اما به تبعات آن توجه کنند.صدر دادرس با اشاره 
به لزوم صادرات دامی که مجوز دامپزشکی را دریافت کرده و 
اظهارنامه گمرکی آن رد شده است، تصریح کرد: این محموله 
بیش از ٥٠ روز در قرنطینه بوده و بــا طرف خارجی قرارداد 
منعقد شده آنها به ما ضرب االجل داده اند که اگر محموله به 
کشور آنها صادر نشود عالوه بر بازگرداندن پیش پرداخت از 
سوی طرف تجاری ایرانی خسارت و غرامت نیز باید پرداخت 
شود. از سوی دیگر برای صادرات این دام لنج و لندینگ کرافت 

کرایه شده اســت.  به گفته وی، اگر مجوز صادرات دام داده 
نشود دیگر طرف خارجی تمایلی برای تجارت با ایرانیان از 
خود نشان نمی دهد و این به معنی توقف صادرات است. این در 
حالیست که مسئوالن ارشد کشور بر لزوم صادرات غیرنفتی 
تاکید دارند.مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه دامی 
که قرار است صادر شود دام مازاد است، بیان کرد: دام به وفور در 
کشور وجود دارد و اگر این دام ها به شهرها بیاید خواهید دید 
که جمعیت آنها بیشتر از انسان ها است. سیستم توزیع گوشت 
در کشور مشکل دارد و نیازمند بازسازی است اما از آنجایی که 
سیستم توزیع البی اقتصادی، سیاسی و مالی دارد نمی توان 
آن را اصالح کرد و به تولیدکننده داخلی فشار  آورده می شود.

صدر دادرس خروج ۲ محمولــه دام ایرانی را تایید کرد و 
افزود: دام ایرانی از مرز زمینی خارج شده است نه از طریق دریا.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دام به صورت زنده صادر 
می شود، تصریح کرد: دام ایران به کشورهای عمان، کویت، 
عراق، اقلیم کردســتان، امارات متحد عربــی، قطر صادر 
می شود البته گاهی از این کشورها تقاضای صادرات گوشت 
نیز مطرح می شود اما هم اکنون مجوز صادرات گوشت به ما 

داده نشده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک:

مافیای گوشت مانع ادامه صادرات دام شد
از سوی رئیس کمیته دستمزد 

مبنای محاسبه خط فقر در ایران اعالم شد 

خبرخبر


