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 12کارگر قربانی حادثه 
انفجار کوره سلفچگان شدند

سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت ۱۰کارگر 
و فوت ۲ کارگر به دلیل حادثه انفجار کوره ذوب در 
سلفچگان خبر داد. »مجتبی خالدی« سخنگوی 
اورژانس کشور در گفت وگو با ایلنا، درباره جزئیات 
انفجار کوره در یک کارخانه در ســلفچگان گفت: 
یک مورد حادثه انفجار کوره ذوب در ساعت ۱۲:۱۷ 
روز دوشنبه به ســامانه اورژانس کشور اطالع داده 
شــد. وی ادامه داد: به احتمال زیاد حدود ۴۰ نفر از 
کارگران در این کارخانه در حال حاضر حضور دارند 
و تاکنون نیز گزارش وضعیــت ۱۰ مصدوم ارائه و 
مصدومان به مراکز درمانی انتقال داده  شــده اند. 
سخنگوی اورژانس کشور با بیان اینکه ۳ نفر نیز در 
محل درمان شده اند، تصریح کرد: در این حادثه ۲ نفر 

جان خود را از دست داده اند.

به گفته خالدی، جســت وجو برای مفقودین 
احتمالی ادامه دارد. با این حال و اگرچه خبر انفجار 
کوره در سلفچگان در فضای رسانه ای کشور منتشر 
شده و سخنگوی اورژانس جزئیات آن را اعالم کرده 
اما رئیس اداره کار منطقه ویژه سلفچگان هرگونه 
انفجاری را تکذیب کرد. »قنبری« رئیس اداره کار رفاه 
و تامین اجتماعی منطقه ویژه سلفچگان گفت: خبر 
انفجار سلفچگان اشتباه است و هیچ انفجاری صورت 
نگرفته اســت. در همین زمینه، »حمید کریمی« 
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی قم نیز حادثه 
انفجار را متعلق به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
می داند. وی درباره حادثه انفجار گفت: حادثه انفجار 
مربوط به منطقه ویژه سلفچگان است و در منطقه 
شهری نیست. ما حوادث شــهری را تحت پوشش 
خدمات خود قرار می دهیم و آتش نشــانی منطقه 

مذکور هنوز اطالعی در اختیار ما قرار نداده است.
    

دستمزد کارگران شهرداری ایالم 
پرداخت نشده است

»کارگران شهرداری ایالم از مهر ماه به بعد حقوق 
خود را طلبکارند«. یک کارگران شــهرداری ایالم 
با بیان این مطلب، اضافــه کرد: آخرین حقوقی که 
دریافت کرده ایم حقوق مهر ماه ســال جاری بود 
که شهردار حدود سه ماه پیش به حساب کارگران 
واریز کرد. به گزارش ایلنا، این کارگر با بیان اینکه با 
احتساب آذر ماه، سه ماه است حقوق مان به تاخیر 
افتاده است، ادامه داد: شهردار می گوید مشکلی برای 
پرداخت حقوق ندارد اما حساب های مالی شهرداری 
به دلیل شکایت یکی از طلبکاران بسته است. یکی 
دیگر از این کارگران که در واحد خدماتی شهرداری 
ایالم کار می کند، گفت: سه ماه است که حقوق ما را 
نپرداخته اند. هر ماه پیگیری می کنیم تا حقوق مان را 
واریز کنند اما با بهانه های مختلف خواسته هایمان را 
رد می کنند. این کارگران که در روز یکشنبه )۲۳ آذر( 
برای استمداد به دادسرای ایالم مراجعه کرده بودند، 
گفتند: مسئوالن دادسرا به ما گفتند علت پرداخت 
نکردن حقوق کارگران مربوط به مســدود شدن 
حساب نیست چراکه حساب شهرداری موجودی 
کافی برای پرداخت حقوق را نــدارد و اعتبار مالی 
آن یک میلیارد تومان است با این حال دادسرا برای 
پرداخت حقوق به کارگران اعتبار مالی شهرداری را 

تا سقف ۲۳میلیارد تومان آزاد کرد.
    

سهل انگاری جان دو کارگر را گرفت
شنبه )بیست و دوم آذر ماه( حوالی ساعت ۲۲، 
دو نفر از کارگران شرکت های معدن پالسر مستقر 
در معادن سنگ آهن سنگان خواف که مشغول تمیز 
کردن قیف دستگاه سپراتور ســنگ آهن بودند، با 
روشن شدن ناگهانی دستگاه دچار حادثه کار شده و بر 
اثر جراحات وارده، قبل از رسیدن به بیمارستان جان 
خود را از دست دادند. به گزارش ایلنا، در همین زمینه، 
کارگران منطقه معدنی خواف نسبت به سهل انگاری 
مسئوالن شــرکت های پیمانکاری در ایمن سازی 
محل کارشان انتقاد کردند. »حمیدرضا طاهری« 
یکی از این کارگران، علــت اصلی وقوع حوادث کار 
در معادن خواف را کار شبانه کارگران پیمانکاری که 
ایمنی کار را به حداقل کاهش می دهد، عنوان کرده و 
گفت: مسئوالن استانی و شهرستانی به ویژه اداره کار 
به حوادثی که هر چند وقت یک بار در معادن خواف 
اتفاق می افتد، بی توجه هستند. انتظار داریم حداقل 
برخی از مسئوالن اســتانی در بین کارگران حاضر 
شده و از کم و کیف ماجرا از نزدیک باخبر شوند. در 
حال حاضر که سه روز از این حادثه کشته شدن این 
دو همکارمان می گذرد نه اداره کار و نه هیچ مسئول 

دیگری واکنشی به این اتفاق از خود نشان نداده اند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

یکی از مختصات اساســی بودجه 
۱۴۰۰، حذف ارز دولتی اســت. دولت 
در طراحی بودجه سال آینده برخالف 
سه سال قبل، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 
را به کلی حذف کرده و قیمت ارز را ثابت 
و به نرخ ۱۱هــزار و ۵۰۰ تومان در نظر 

گرفته است.
»مژگان خانلو« ســخنگوی ستاد 
بودجه در ایــن رابطه گفــت: نرخ ارز 
در بودجه یکســان بوده و صرفا جنبه 
محاســباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان 
محاسبه می شــود و ارز ۴۲۰۰ تومانی 

نداریم.
ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، راهکاری 
برای تامین کاالهای اساســی بود که 
از ابتدای شــوک های ارزی ســال ۹۷ 
در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت 
زمان، از تاثیرگذاری آن بر معیشــت 
مردم کاسته شد. در سال های ۹۷ و ۹۸، 
بسیاری از کارشناسان از ابهام در تعیین 
تکلیف بخــش عظیمــی از ارز دولتی 
تخصیص یافته به گروه ها و افراد خاص 
خبر دادند؛ گروه هایی کــه ارز دولتی 
ارزان گرفتند اما یا کاالیی وارد نکردند 
یا کاالهای وارداتی را به قیمت گران در 
بازار آزاد فروختند. قــرار بود ارز دولتی 
برای واردات کاالهای اساسی، نهاده های 
دامی و مواد اولیه تولید صرف شود اما در 
موارد بسیاری نتوانست اهداف تعیین 
شده را برآورده کند و به گفته »احسان 

سلطانی« کارشناس اقتصادی، همین 
ناکارآمدی، بهانه ای به دست دولتی ها 

داد تا ارز دولتی را به کلی حذف کنند.
وی در این رابطه می گوید: همیشه 
در سیاست گذاری های اقتصادی، روال 
کار بــه همین منوال بوده اســت. یک 
طرحی که به خودی خود می تواند خوب 
باشد، بد اجرا می شود به گونه ای که فقط 
گروه های خاص را منتفع می کند، بعد 
ادعا می کنند رانت بــه وجود آمده و در 
مرحله بعد، به خاطر مثالً مبارزه با رانت، 
کل صورت مساله را پاک می کنند یعنی 

کل طرح را از میان برمی دارند!
در سال ۹۹ حدود ۱۰.۵میلیارد دالر 
ارز ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی 
در نظر گرفته شــده بود که براســاس 
آمارهای رسمی تا انتهای آبان ماه بالغ 
بر ۶.۷ میلیارد دالر آن پرداخت شــده 
اما ســلطانی می گوید: مشــاهدات و 
محاسبات نشــان می دهد که در سال 
جاری، فقط ۴ میلیــارد دالر ارز دولتی 
به کاالهای اساســی اختصــاص داده 

شده است.
وی ادامه می دهد: اگر به روند رشد 
قیمت ها در ســال جاری نــگاه کنیم، 
می بینیم کاالهای اساسی سفره های 
مردم، پشت ســر هم گران شدند. برنج 
گران شد، ســپس نوبت شکر شد و در 
ادامه روغن نباتی و کــره، مدتی نایاب 
و بعد هم گران شــدند. مواد پروتئینی 
ســفره های مردم مثل مرغ و تخم مرغ 
هم گران شــدند و برخی اقالم دارویی، 

افزایش قیمت را تجربه کردند. در نتیجه 
امســال عماًل جریان تزریق ارز دولتی، 
قطع شده اســت. در سال آینده هم که 
قرار است ارز دولتی را کامال قطع کنند 
و در نتیجه، گرانی ها با سرعت و قدرت 
بیشتر ادامه خواهد داشت. ارز دولتی در 
صورت نظارت و کنترل جدی، می تواند 
تاثیر خوبــی روی کنترل اقــالم مواد 
غذایی داشته باشد و از سقوط معیشتی 
مردم فرودست جلوگیری کند اما چون 
نتوانستند کنترل و نظارت کنند حاال به 
بهانه ایجاد رانت، می خواهند آن را کامل 
قطع کنند. حذف ارز دولتی در ســال 
آینده در حالی در دستور کار قرار گرفته 
که براساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، 
دولت به دنبال مجوزی است تا با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی و افزایش آن به  نرخ 
احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان، میزان یارانه 
نقدی را ۳ برابر کند. ســوال اینجاست 
که آیا دولت می تواند نظــام یارانه ای را 
به صورت عادالنه و صحیح، پیش ببرد 
و آیا در یارانه پردازی هــای دولت، باز 
هم برخی از گروه های مســتحق، خط 

نخواهند خورد؟
مصایب نظام یارانه ای تــا امروز به 
خوبی خود را نشان داده اما باز دولت با 
وعده »یارانه بیشتر« قصد دارد گرانی 
نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند و 
از کنترل قیمت های اساسی حتی روی 

کاغذ هم دست بردارد.
»علیرضا حیدری«، کارشــناس 
روابط کار و فعــال کارگری در ارتباط با 

ناکامی های قبلی نظــام یارانه پردازی 
می گوید: ابتدا بیاینــد توضیح بدهند 
میلیاردها دالر ارز دولتی در این دو سال 
چه شد؟ چرا هیچ کاالیی با قیمت دولتی 
و ارزان به دست مصرف کننده نرسید و 

چرا ارز دولتی، تبدیل به رانت شد؟
به گفته حیدری، پیش شرط اصلی 
موفقیت طرح تامین کاالهای اساسی، 
اختصاص ارز دولتی بــه میزان کافی 
برای واردات کاالهای اساسی و توزیع 
آن از طریق شــبکه های قابل اعتماد و 
تحت نظارت دولت است و اگر ارز دولتی 
نباشــد، ۱۲۰هزار تومان برای هر نفر، 
کارایی چندانی نخواهد داشــت چون 

قدرت خرید آن به شدت افول می کند.
با توجه به احتمال رد کلیات بودجه 
توسط مجلس یا دســت کم تغییرات 
احتمالــی آن در آینــده، هنوز ممکن 
اســت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای 
کاالهای اساســی به کلی حذف نشود 
اما اگر این اتفاق بیفتد و ارز دولتی حتی 

برای کاالهای اساســی حذف شــود، 
تاثیر اولیه آن گرانی بیشتر و درنهایت، 
بی ارزش شدن یارانه غذا یا همان طرح 
تامین کاالهای اساســی است که در 
آن حداکثر پرداخت بــه خانوار ۵ نفره، 
۶۰۰هزار تومان است. حیدری تاکید 
می کند: اگر قصدشان رسیدن به اهداف 
اصلی طرح تامین کاالهای اساسی یعنی 
تامین نیازهای ســفره مردم فرودست 
با قیمت مناســب اســت، باید به همه 
کاالهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 
اختصاص بدهند و نظــارت کنند که 
کاالهای وارداتی و تامین شده با این ارز، 
به قیمت ارزان به دست مصرف کننده 
برســد واال این طرح نیز به سرنوشت 
طرح های یارانه ای قبلی دچار شــده و 
روزبه روز، یارانه دریافتی توسط مردم، 
بی ارزش تر خواهد شد. البته نمی توان 
از کارنامه اختصاص ارز دولتی از ابتدای 
۹۷ تا امروز دفــاع کرد. ایــن کارنامه 
مملو از نقاط تاریک و اعطای رانت های 
سرشــار به خواص اســت اما سلطانی 
در این رابطه با تاکیــد بر اینکه همین 
امروز هم از ارز دولتی فقط شبحی باقی 
مانده، می گوید: نبایــد ارز دولتی را به 
گروه های خاص و نزدیکان به بلوک های 
قدرت می دادند. در نیمه اول سال ۹۷ 
حدود ۶۰۰ میلیــون دالر ارز دولتی به 
برخی خودروسازها دادند که این میزان 
اختصاص، سه برابر مدت مشابه در سال 
قبل بود. این خودروســازها هــم ارز را 
گرفتند اما خودروی ارزان از چین وارد 
کردند و سودهای کالن به جیب زدند 
بنابراین دولت باید اختصاص ارز دولتی 
۴۲۰۰ تومانی را فقط به مایحتاج اساسی 
مردم و کارگران محدود می کرد تا امکان 
کنترل قیمت ها فراهم می شــد. االن 
یک خانواده کارگری که زیر ۳ میلیون 
تومان درآمد دارد، نمی تواند برنج و مواد 
پروتئینی مانند مرغ و تخم مرغ بخرد و 
به دلیل شوک های ارزی پیاپی، قدرت 
خرید کارگران به کمترین سطح ممکن 

رسیده است.

وی ادامه می دهد: اکنون ارز نیمایی 
به ۲۶هزار تومان رسیده، در نتیجه قیمت 
پالستیک و مواد بسته بندی، سه برابر 
شده است. همین مساله موجب شده 
خوراکی های خانوار از آب معدنی گرفته 
تا مرغ و تخم مرغ، سرسام آور گران شود. 
با این حساب باید گفت شوک های ارزی 
موجب کاهش ارزش دستمزد و سرکوب 
مزدی شده است. کارگری که دو میلیون 
و خرده ای درآمد دارد، با این گرانی ارز 
چطور نیازهای سفره خود را تامین کند؟ 
جالب اینجاســت که گرانی ارز موجب 
افزایش سهام واحدهای صنعتی شده 
و ارزش دارایی های فیزیکی کارفرمایان 
در یک دوره دو سال و چندماهه، شاید 
تا ۱۰ برابر بیشتر شده باشد اما در همین 
مدت دســتمزد کارگــران ۵۰ درصد 
هم افزایش واقعی نداشــته ولی حاال 
همین صاحبان صنایــع که هم ارزش 
سهامشان و هم ارزش دارایی هایشان 
چند برابر شــده ادعا می کنند افزایش 
حقوق کارگر تورم زاست. همین ها وقتی 
ارز سه برابر می شود، سکوت می کنند و 
هیچ اعتراضی ندارند! چرا وقتی به دنبال 
سه برابر شدن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه 
تولید سه برابر گران می شود، مشکلی 
ندارند اما وقتی دســتمزد کارگر که در 
نهایت ۱۰درصد قیمت تمام شده کاالها 
را تشکیل می دهد، می خواهد ۵۰درصد 
افزایش یابد، واویال سر می دهند؟ نظام 
معیوب تولید را ببینید. با ۳۰۰درصد 
رشد مواد اولیه تولید، مشکلی ندارند با 

۵۰درصد رشد دستمزد مخالفند!

تبعات حذف ارز دولتی و سه برابر شدن یارانه نقدی؛

گرانی بیشتر و سرکوب مزدی افزون تر در راه است

بررسی

معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی با اشــاره به کاهش فعالیت بنگاه های 
اقتصادی و افزایش بیکاری در ایام کرونا گفت: 
اثرپذیری نیروی کار زن از کرونا بیشتر بوده است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، نرگس اکبرپور 
در وبینار »بررســی آثار کرونا بر کسب وکارها« 
گفت: رکود طوالنی مدت اقتصاد جهانی، افزایش 
ناگهانی ورشکســتگی ها و تعطیلــی بنگاه ها 
حداقل تا سال ۲۰۲۲، افزایش بیکاری به ویژه در 
میان جوانان، بیکاری بیشتر نیروی کار به دلیل 
اتوماسیون و طراحی فرایندهای کاری با ارتباط 
انسانی کمتر، تضعیف وضعیت مالی اکثر دولت ها 
و کسری بودجه شدید، نوسان و اختالل بلندمدت 
زنجیره تأمین جهانی، پیش بینی افزایش تورم 
در جهان، خروج گســترده ســرمایه ها و رکود 
در سرمایه گذاری مســتقیم خارجی و کاهش 
بودجه بازنشســتگی به دلیل مشــکالت مالی 
صندوق های بازنشستگی ازجمله ریسک های 

متاثر از کروناست.
وی با بیان اینکه اثرات کرونا بر کسب و کارها 
ابتدا به صورت کاهش حجــم فعالیت ها نمایان 
می شود، ادامه داد: نهادهای بین المللی کاهش 
رشد اقتصادی جهان بین ۲ تا ۱.۵- درصد بسته 
به سناریوهای در نظر گرفته شده را پیش بینی 

می کنند اما این شرایط در ایران سخت تر است. 
ما در شــرایطی با بحران کرونا مواجه شدیم که 
خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت 
تحریم های نفتی، مالی و تجاری منجر به رشد 
۴.۹-درصد در این سال شده بود و در سال ۱۳۹۸، 
براساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت 
۶.۵-درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۱درصد 

بوده است.
اکبرپور ادامه داد: آسیب ۵۰ تا ۱۰۰درصدی 
کرونا بــر فعالیت های مرتبط با گردشــگری و 
هتلداری، اصناف مواد غذایــی، امور فرهنگی، 
آموزش، ســرگرمی و تفریحات و پوشاک که به 
طور کلی حداقل ۹درصد ارزش افزوده کشور را 

شامل می شوند، قابل مشاهده است.
معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعــی تصریح کرد: براســاس جدیدترین 
داده های منتشرشــده توسط بانک مرکزی، در 
فصل اول سال ۹۹، رشــد اقتصادی بدون نفت 
)به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰( ۰.۶- درصد و 
رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به ۲.۸-درصد 

رسیده است.
وی کاهش تجارت خارجی و سقوط قیمت 
جهانی نفــت را از دیگر مقوله هــای تاثیر پذیر 
از کرونا دانســت و گفت: به دلیل محدود بودن 

مجاری تجاری ایران به دنبال بازگشت تحریم ها 
و انجام بخش اعظم ارتباطات اقتصادی از طریق 
کشورهای همسایه، بسته شدن مرزهای هوایی و 
زمینی کشورهای همسایه به دنبال شیوع کرونا 
در ایران، کاهش میزان تولید در کشورهای جهان 
و لذا کاهش تقاضای آنها از محصوالت و مواد اولیه 
و واسطه ای و سقوط کم سابقه قیمت نفت در پی 
کاهش تولید در جهان، کاهش ۵۰ تا ۷۰درصدی 

تجارت خارجی پیش بینی می شود.
اکبرپور با اشاره به کاهش فعالیت بنگاه های 
اقتصادی و افزایش بیکاری ناشی از کرونا اظهار 
کرد: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
اشتغال تأثیرپذیر از کرونا بین حدود ۲.۹ میلیون 
نفر تا ۶.۴ میلیون نفر برآورد شده و بنابر گزارش 
معاونت اقتصادی وزارت کار، کســب وکارهای 
آســیب دیده از بحران کرونا معادل ۴.۸میلیون 

نفر شــغل، معادل ۲۰درصد از اشــتغال کل، 
گزارش شده است.

وی به گزارش مرکز افکارســنجی ایســپا 
اشــاره کرد و گفت: در فروردین ماه ۹۹، درباره 
وضعیت فعالیت اقتصــادی جمعیت باالی ۱۸ 
سال گزارشی توسط این مرکز منتشر شده که 
در آن حدود ۱۴درصد از افراد اعالم کرده بودند 
که شغلشان را از دست داده اند و حدود ۴۲درصد 

نیز به تعطیلی کسب وکارشان اذعان داشته اند.
معاون پژوهشــی مؤسســه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی گفت: در پیمایشی که در تاریخ 
۲۴ تا ۲۷ فروردین ماه ۹۹ از شهروندان تهرانی 
پیرامون تأثیر منفی شــیوع ویــروس کرونا بر 
وضعیت اقتصادی آنها پرسیده شده، نشان داده 
شده که ۵۰.۷درصد شهروندان تهرانی طی این 
دوران با کاهش درآمد، ۴۱.۷درصد با تعطیلی 

کســب وکار و ۱۳.۵درصد با از دست دادن کلی 
کار مواجه شده اند.

وی با اشــاره به کاهش جمعیت فعال کشور 
در بهار و تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصول مشابه 
در سال ۱۳۹۸ براســاس اطالعات منتشرشده 
توسط مرکز آمار ایران، بیان کرد: نرخ مشارکت 
اقتصادی در بهار و تابســتان ۱۳۹۹ به ترتیب 
۳.۷ و ۳.۱درصد نســبت به فصول مشــابه در 
ســال قبل کاهش یافتــه و به طــور همزمان، 
نرخ بیــکاری هم کاهش یافته امــا این کاهش 
بیکاری خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیســت، 
چون در پی افزایش اشــتغال ایجاد نشده، بلکه 
 ناشــی از خروج نیــروی کار از بازار کار اســت.
اکبرپور ادامه داد: در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸، 
حــدود دو میلیون نفر از تعــداد جمعیت فعال 
کاسته شده که البته این کاهش در تابستان ۹۹ 
نسبت به تابستان ۹۸ به ۱.۶ میلیون نفر رسید. با 
این حال، این بهبود بیشتر ناشی از نیروی کار مرد 
بوده و در تابســتان ۹۹ تعداد جمعیت فعال زن 
نسبت به تابستان ۹۸ بیشتر از یک میلیون نفر 
کمتر بوده است. همچنین کل شاغلین در کشور 
در بهار و تابستان ۹۹ نسبت به فصول مشابه در 
ســال ۹۸، حدود ۱.۵ میلیون و ۱.۲ میلیون نفر 

کمتر بوده است.
وی با تأکید بر اثرپذیری بیشتر نیروی کار زن 
از کرونا، بیان کرد: کاهش شاغلین زن، با توجه 
به کل تعداد شاغلین زن در کشور، قابل مالحظه 

بوده است.

معاون موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی عنوان کرد:

اثرپذیری بیشتر نیروی کار زن از کرونا

سلطانی: شوک های ارزی 
موجب کاهش ارزش 

دستمزد و سرکوب مزدی 
شده است. کارگری که دو 
میلیون و خرده ای درآمد 

دارد، با این گرانی ارز چطور 
نیازهای سفره خود را 

تامین کند؟

حیدری: پیش شرط اصلی 
موفقیت طرح تامین 

کاالهای اساسی، اختصاص 
ارز دولتی به میزان کافی 

برای واردات کاالهای 
اساسی و توزیع آن از طریق 

شبکه های قابل اعتماد و 
تحت نظارت دولت است

 شماره   686 /       سه شنبه 25 آذر   1399  /   29 ربیع الثانی 1442  / 15 دسامبر   2020


