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متوسط قیمت هر متر مربع مسکن 
تهران از 30 میلیون تومان گذشت

ســعه  تو
ایرانی- متوســط 
قیمت هر متر مربع 
واحــد مســکونی 
تهــران در اســفند 
ســال 1399 بــا 
جهشی 94 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

1398 به 30.2 میلیون تومان رسید.
بر اســاس این گزارش بانک مرکزی، متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی  معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی پایتخت در اسفند 
سال 1399 با 6.6 درصد افزایش نسبت به بهمن  ماه 

به 30.27 میلیون تومان رسید.
این در حالی است که در اسفند سال 98 متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در تهران  تنها 
15.6 میلیون تومان به ثبت رســیده و در در سال 
99 قیمت مسکن رشــد نجومی 93.7 درصدی را 

تجربه کرده است.
    

تجارت 14.3 میلیارد دالری 
ایران با امارات در سال 99

 - س ر فــا
ســخنگوی گمرک 
گفت: در سال 1399 
بالغ بر14 میلیارد و 
279 میلیــون دالر 
بین ایــران و امارات، 
کاالی تجاری تبادل شد که از لحاظ وزنی نسبت به 

سال 98بیش از 28 درصد رشد داشته است.
ســید روح اله لطیفی اظهار داشــت: تجارت 
کشورمان در سال 98 با امارات 15 میلیون و 878 
هزارتن به ارزش 13 میلیــارد و 307 میلیون دالر 
بود که با افزایش چهار میلیون 462 هزارتنی و رشد 
972 میلیون دالری  در سال 1399 به بیش از 20 
میلیون و 340 هزار تن و 14 میلیارد و 279 میلیون 
دالر  رسید که رشد 28 درصدی در وزن و رشد هفت 

درصدی در ارزش را شاهد بودیم.
سخنگوی گمرک افزود: از این میزان تجارت، 
صادرات کشورمان در ســال 1399به امارات، 15 
میلیون و 271 هزارتن به ارزش چهار میلیارد 624 
میلیون دالر  بوده است که نسبت به سال 98، سه 
میلیون و 339 هزار تن  و 285 میلیون دالر بیشتر 
کاال به این کشــور صادرات  صورت گرفته است و 
رشد 27 درصدی در وزن و 6.5 درصدی در ارزش 

را شاهد بودیم.
    

کدام کشور اصلی ترین مشتری 
کاالهای ایرانی است؟

توسعه ایرانی 
- اتــاق بازرگانــی 
تهران در گزارشــی 
جدید به بررســی 
عملکــرد تجــاری 
ایــران در 11 ماهه 
سال 1399 پرداخته که نشان از کاهش آمار در 

قیاس با سال قبل دارد.
تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان کل تجارت 
ایران از مرز 65.5 میلیارد دالر گذشته که در مقایسه 
با عدد 78.7 میلیارد دالری سال قبل کاهشی حدود 

13 میلیارد دالری را نشان می دهد.
در 11 ماهه ســال 1399 میزان کل صادرات 
بدون نفت ایران حدود 31 میلیــارد دالر بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش حدود هفت 
میلیارد دالری را نشان می دهد. در حوزه واردات نیز 
آمار 34 میلیارد دالری به ثبت رسیده که در قیاس 
با حدود 40 میلیارد دالر واردات سال قبل کاهشی 

شش میلیارد دالری را به ثبت رسانده است.
    

وام مسکن نفتی ها 3۵۰ میلیون 
تومان شد

توسعه ایرانی- 
توســعه  ون  معــا
مدیریت و ســرمایه 
انســانی وزارت نفت 
گفــت: بــه زودی 
فرآینــد اعطــای 
تسهیالت خرید مسکن تا سقف 350 میلیون تومان 
)هر نفر( به کارکنان و بازنشســتگان صنعت نفت 

آغاز می شود.
»فرزین مینو« از امضای تفاهم نامه ســه جانبه 
میــان بانک عامــل بخــش مســکن، صندوق 
بازنشستگی نفت و شرکت ملی نفت ایران خبر داد و 
گفت: بر پایه این تفاهم نامه، به زودی فرآیند اعطای 
تســهیالت خرید مسکن تا ســقف 350 میلیون 
تومان )هر نفر( به کارکنان و بازنشستگان صنعت 

نفت آغاز می شود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

در حالی کــه رئیس جمهوری در 
آخرین روزهای اسفند ماه در توصیه ای 
به وزرای صمت و کشــاورزی خواستار 
پیشــگیری از افزایش نرخ ها شده بود، 
اولین مصوبه برای گرانی در تعطیالت 

نوروزی صادر شد. 
 تعطیالت نوروزی امســال شرایط 
متفاوتی را نسبت به سال های گذشته 
داشت. جدا از شیوع کرونا که مانعی بر 
سر راه رفت و آمدهای نوروزی محسوب 
می شد، کمبود برخی کاالها در بازار به 

شکل محسوسی به چشم می آمد. 
 کمبود روغن و مرغ در بازار ســبب 
شــده در ایام نوروز صف های طوالنی 
برای خرید ایــن دو قلــم کاال مقابل 

فروشگاه های متعدد شکل بگیرد. 
 برای حل دامنه این مشکل بود که 
قرارگاهی با نام قرارگاه ساماندهی مرغ 
کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی 

و با حضور نمایندگانــی از ارگان های 
مختلف از جمله قــوه قضاییه و وزارت 
صمت تشکیل شد.  در آخرین نشستی 
که این قرارگاه برای ساماندهی تولید 
گوشت مرغ برگزار کرد با استناد به قیمت 
مولفه های تولید، نرخ مصوب را افزایش 
داد. به این ترتیب به موجب تصمیم این 
قرارگاه، قیمت مصــوب مرغ گرم برای 
مصرف کننده از کیلویی 20 هزار و 400 
تومان به کیلویی24900 تومان رسید. 
افزایش قابل توجه قیمت مرغ در حالی 
رخ می دهد که در شــرایط کنونی مرغ 
گرم در بــازار حتی به قیمت های باالتر 
از 34 هزار تومان نیز یافت نمی شــود. 
در چنین شرایطی در حالی که انتظار 
می رفت پایان تعطیالت با حل شــدن 
بحران کمبود مرغ در بازار همراه باشد، 
شــوک جدیدی به بازار وارد شــد و به 
نظر می رســد از اولین روز کاری هفته، 
قیمت ها در بازار مــرغ همچنان روند 

افزایشی را تجربه کنند.

چرا مرغ گران شد؟
 اردیبهشت ماه سال گذشته بود که 
فیلمی کوتاه از معدوم سازی حدود 15 
میلیون قطعه جوجه یک روزه در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی اعتراض 
بسیاری از کاربران و افکار عمومی را به 
همراه داشت. معدوم سازی جوجه ها به 
خبر یک بسیاری از رسانه ها تبدیل شد 
و برخی فعاالن اقتصادی و حتی فعاالن 
زیست محیطی اعتراضات خود را نسبت 
به این کار اعالم کردند. مهدی معصومی 
اصفهانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران دربــاره دالیل بحــران مرغ در 
همان مقطع زمانی گفت: »در سه ماه 
پایانی سال 98 براساس سیاست دولت 
قرار شد تولید جوجه 20 درصد بیشتر 
شــود تا با افزایش تولید مرغ گوشتی، 
کمبودی در شــب عید در بازار نداشته 
باشــیم. اتفاقی که افتــاد، عدم جذب 
جوجه مازاد در چرخه تولید بود. قیمت 
مرغ در ماه پایانی سال گذشته به دلیل 
همه گیری بیماری کرونا که شرایط را 
از حالت عادی خــارج کرد، پایین آمد. 
مرغداران هم با توجه به کاهش میزان 
مصرف، جوجه ها را نخریدند. چند روز 
است که معدوم ســازی جوجه ها آغاز 
شده اســت؛ چراکه مرغداری ها با افت 
قیمت 30 درصد ضرر کردند و به همین 
دلیل تمایلی به خرید و جوجه ریزی در 

واحدها وجود ندارد«.
او همچنین عنوان کــرد: »از زمان 
جوجه ریزی تا آماده ســازی محصول 
و عرضه به بــازار 45 روز فاصله زمانی 
وجود دارد، با این حال بــه دلیل ابهام 
در آینده و اینکه مشــخص نیســت 
چه زمانی ابعاد همه گیــری کرونا در 
بازار کم می شــود، همچنان جوجه ها 
بالتکلیف و بی خریدار مانده و درنهایت 
معدوم می شوند. در شرایط افت قیمت 
هیچ کس خسارت مرغداران را جبران 
نمی کند و نگرانی از زیان آینده به عدم 
خرید و جوجه ریزی می انجامد. با توجه 
به این وضعیت در چرخه تولید، قیمت 
مــرغ در آینده به شــدت افزایش پیدا 
می کند«.  پس از آن بــود که ماجرای 
کمبود خوراک مرغ به تیتر یک رسانه ها 
بدل شد و بسیاری این موضوع را مطرح 
می کردند که کمبود خوراک ســبب 
شده اســت مرغداران از جوجه ریزی 
خودداری کنند. این کمبود در بازار در 
حالی اتفاق می افتاد که نهاده های دامی 
با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شد. 
این چنین بود که مدیرعامل شــرکت 
پشــتیبانی امور دام کشور علت گرانی 

امروز قیمت مرغ را ناشی از کمبود جوجه 
یکروزه و کاهش تولید آن در مهر گذشته 

اعالم کرد.
غذای مرغ ها را چه کسی خورد؟

محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن 
تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه 
درباره دالیل کاهــش جوجه ریزی و 
معدوم ســازی جوجه های گفته است: 
»کمبود شــدید ذرت و سویا به عنوان 
دو نهاده اصلی خوراکی که به دلیل عدم 
تخصیص ارز یا عدم انتقال ارز ترخیص 
نشده اند مشــکالت مرغداری ها را دو 
چندان کرده است«. البته امیر سیاح، 
کارشناس مسائل اقتصادی نیز از همین 
زاویه به این موضوع پرداخته و در حساب 
توییتری خود نوشــته است: »جوجه 
ماشــینی در طبیعت زنده نمی ماند و 
رهاسازی آنها عواقب بهداشتی دارد. اما 
چندماه است که غذای جوجه ها روی 
کشــتی معطل تخصیص دالر4200 
تومانی است.« او به اخالل واردکنندگان 
در تولید خوراک دام در داخل نیز اشاره 

کرده است.
 جبران عقب ماندگی قیمت مرغ 

در بازار 
 باالخره از پس افزایش مکرر قیمت 
مرغ در اوایل بهمن مــاه بود که قیمت 
مرغ 20 هزار و400 تومان شد. حبیب 
اسداهلل نژاد در این باره گفت: بعد از اینکه 
ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ را 
20 هزارو400تومان اعالم کرد قیمت 
مولفه های تولید را هــم افزایش داد؛ به 
طوری که قیمــت ذرت 1500تومانی 
به 1700تومان و سویا از 2700تومان 
به 3200تومــان و جوجه یکــروزه از 

2800تومان به 4200تومان رسید.
وی ادامه داد: سایر مولفه های تولید 
مانند واکســن، دارو و ریزمغزی ها هم 
با افزایش قیمت همراه شــده و همین 
افزایش قیمت هزینه های تولید را باال 
برده اســت. نایب رییس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشــتی اضافه کرد: 
اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب 
مرغ را افزایش نداده است دلیل نمی شود 
که تولیدکننده خسارت ببیند. قیمت 
واقعی مرغ حدود24 هزارتومان است 
و درخواست ما نیز این است که قیمت 
مصوب مرغ از 20هــزار و 400تومان 

به حدود 24 هزارتومــان افزایش یابد. 
از ســوی دیگر در روزهــای پایانی 
سال گذشته مقرر شــد هیات دولت 
به منظــور ترمیم ذخایــر راهبردی 
گوشت سفید و با هدف تنظیم بازار و 
حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا 
50 هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده 
از ارز ترجیحــی )4200 تومانــی( 

خریداری و وارد کشور کند.
 فروش مرغ قطعه بندی ممنوع 

اتاق اصناف ایران اعالم کرد تا اطالع 
ثانوی عرضه هرگونه مرغ قطعه بندی 
شــده در ســطح اصناف به ویــژه در 
اســتان تهران ممنوع شد. ابالغیه اتاق 
اصناف ایران بر اســاس بند 2 مصوبات 
نخستین جلســه قرارگاه ساماندهی 
مرغ کشــور در مورد ممنوعیت عرضه 
مرغ قطعه بندی شــده و یا عرضه مرغ 
قطعه شده با طعم های مختلف توسط 
واحدهــای صنفی صادر شــد. در این 
راستا صرفا واحدهای صنعتی منتخب، 
مجاز به بســته بندی مرغ قطعه شده 
بوده و بازرســان ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان، واحدهای بسته بندی 
بزرگ را به طور مســتمر پایش و حجم 
تولید آنهــا را به طور پیوســته رصد 
خواهند کرد تا از سقف مصوب قرارگاه 
استانی تجاوز نکنند. حاال باید دید این 
تصمیمــات می تواند به کوتاه شــدن 
صف های طویل خرید مرغ و همچنین 
متعادل شدن قیمت مرغ منجر شود. 
شمارش معکوس آغاز شده است. باید 

منتظر ماند و نتیجه را دید. 

بازار مرغ؛ تالطم بیشتر و طویل شدن صف  خرید 

اولین گرانی مصوب 1400 رقم خورد

اتاق اصناف ایران اعالم 
کرد تا اطالع ثانوی عرضه 
هرگونه مرغ قطعه بندی 

شده در سطح اصناف 
به ویژه در استان تهران 

ممنوع است

قرارگاه ساماندهی مرغ 
کشور، در آخرین نشست 

خود با استناد به قیمت 
مولفه های تولید، نرخ 

مصوب را افزایش داد. به این 
ترتیب به موجب تصمیم این 
قرارگاه، قیمت مصوب مرغ 

گرم برای مصرف کننده از 
کیلویی ۲۰ هزار و 4۰۰ تومان 

به کیلویی۲4۹۰۰ تومان 
رسید

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت: 
در سال گذشته شاهد این بودیم که ارزش پول 
ملی به طور میانگین حــدود 57 درصد کاهش 

پیدا کرد. علی رغم اینکه این کاهش ضربات 
طاقت فرسایی به اقتصاد ایران وارد کرد، 

اما در بخشــی که در همه جــای دنیا 
می تواند فرصت باشد یعنی صادرات؛ باز 

هم نسبت به سال 98 با کاهش 
مواجه بودیم.

محمــد الهوتی در 
گفت وگو بــا ایلنا در 
مــورد وضعیــت 

صادرات در ســال جاری اظهار کــرد: می توان 
سال 1400 را نسبت به سال گذشته سال نسبتا 
متفاوتی دید چراکه پاندمی کرونا تا حدودی در 
جهان کنترل شده و در ایران نیز امید به تزریق 
واکسن به مراتب بیشــتر از گذشته است 
و طبق قول هایی که داده شــده احتماال تا 
اوایل پاییز بیشتر کسانی که در اولویت قرار 
دارند واکسیناســیون شوند. باید 
توجه داشت که کرونا مشکالت 
زیادی را در سال گذشته به ما 

تحمیل کرد. 
وی ادامه داد: نکته 

دیگری که در مورد سال آینده باید به آن توجه 
کرد انتخابات ریاســت جمهوری است. با توجه 
به تغییر دولت، بخشی از سیاست های اجرایی 
تغییر خواهد کرد. دولت بعدی با انگیزه بیشتری 
روی کار خواهد آمد و با توان بیشتری کار را شروع 
خواهد کرد.  الهوتی افزود: همچنین زمزمه هایی 
هم مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد. 
در صورت برگشــت آمریکا، لغو تحریم ها و آزاد 

شدن منابع ارزی کشور محتمل است. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح 
کرد: این عوامل باعث خواهند شــد که ســال 
1400 را با شرایط بهتری نسبت به سال گذشته 

پیش بینی کنیم. ولی در حوزه سیاســت های 
داخلی، سیاست گذاری های ارزی و سیاست های 
اقتصادی اگر اتفاق خاصی رخ ندهد کماکان با 
مشکالت سال 99 دست به گریبان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد 
این بودیم که ارزش پــول ملی به طور میانگین 
حدود 57 درصد کاهش پیدا کرد. علی رغم اینکه 
این کاهش ضربات طاقت فرســایی به اقتصاد 
ایران وارد کرد، اما در بخشــی که در همه جای 
دنیا می تواند فرصت باشد یعنی صادرات؛ باز هم 

نسبت به سال 98 با کاهش مواجه بودیم. 
وی با انتقاد از سومدیریت ها در سال گذشته 

خاطرنشان کرد: این مسأله را یقینا تنها باید به 
حساب سومدیریت و ناکارآمدی بگذاریم، این 
موضوع هیچ ارتباطی با تحریم  ندارد. قطعا اگر 
این سیاســت ها در ســال جاری برطرف شود 
و به پیشــنهادات بخش خصوصــی و فعاالن 
اقتصادی توجه بیشــتری شود؛ از کج سلیقگی 
و ســخت گیری های بی مورد جلوگیری شود 
و به جامعه صادرکننــدگان، تولیدکنندگان و 
واردکنندگان خوشنامی که طی دهه ها در اقتصاد 
ایران فعالیت کردند، خوشنام و متعهد هستند و 
عالقه خود را به ایران نشان دادند اعتماد بیشتری 
شود، مشکالت از سر راه تولیدکنندگان برداشته 
شود، شــرایط تعهد ارزی برای صادرکنندگان 
تسهیل شود، توافقاتی که در انتهای سال گذشته 
با بخش خصوصی شــد و ابالغیه 177 تصویب 

شود، صادرات ما می تواند رشد کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

کاهش ۵۷ درصدی ارزش پول ملی ضربات طاقت فرسایی به اقتصاد وارد کرد

خبر

 رئیــس کل بانک مرکزی گفــت: انتظار داریــم، صندوق 
بین المللی پول بدون تبعیض و نفوذهای ایجاد شــده توسط 
البی های سیاســی یا فشارهای وارده از ســوی آمریکا، هر چه 

سریع تر به درخواست قانونی ایران پاسخ دهد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، همتی عصر در جلسه  مجازی 
که در ادامه سلسله نشست های جانبی اجالس بهاره صندوق 
بین المللی پــول و بانک جهانــی و با حضــور رییس صندوق 
بین المللی پول، وزرا، روســای کل بانک های مرکزی و روسای 
موسسات مالی منطقه ای حوزه مناپ )MENAP( برگزار  شد، 
گفت: از زمان شیوع بیماری کوید-19، اقتصاد همه کشورها به 
ویژه کشورهای در حال توسعه به شدت آسیب دیده  است و ایران 
یکی از کشورهایی است که بیشترین آســیب را از این بیماری 

همه گیر در منطقه تجربه کرده است.
وی با اشاره به تحریم های آمریکا علیه کشورمان افزود: با این 
حال و با وجود تحریم های اعمال شده توسط آمریکا و سیاست 
فشار حداکثری آن کشور، ایران توانسته بر مشکالت غلبه کرده 
و تدابیر مناسبی را اتخاذ کند و آخرین رشد اقتصادی کشور در 9 
ماهه سال 1399، در سطح 2.2 درصد بوده است. اما همانند اکثر 

کشورهای درحال توسعه، برای پیشبرد سیاست های خود به 
منابع مالی نیاز دارد.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات موسسات 
مالی بین المللی در این زمینه یادآور شــد: در همین راســتا، 
مؤسســات مالی بین المللی برای کمک به کشورهای نیازمند 
نسبت به ارائه برخی تســهیالت مالی اقدام کردند تا آثار منفی 

بیماری یاد شده را کنترل و رشد اقتصادی شان را احیا کنند.
همتی با بیان اینکه صنــدوق بین المللی پول تاکنون بیش 
از 100 میلیارد دالر به 85 کشــور وام ارائه کرده، تصریح کرد: 
صندوق به کشورهای منطقه مناپ نزدیک 16 میلیارد دالر وام 
داده است اما ایران که از نخستین کشورهایی بود که تقاضای وجوه 
اضطراری کرد، تاکنون هیچ گونه تسهیالتی را بدون ارائه هرگونه 

دلیل منطقی دریافت نکرده است.
 دولت در سال های ۹۸ و ۹۹ 

برای تامین بودجه پول چاپ کرد
رئیس کل بانک مرکزی از بدهکاری 90 هزار میلیارد تومانی 
11 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی خبر داد و در مورد تورم گفت: 
در سال 98 و 99 بخش هایی از بودجه دولت از طریق درآمد های 

تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده تر به معنای 
چاپ پول است.

به گزارش توسعه ایرانی، عبدالناصر همتی گفت: شیوع کرونا 
موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود 
بار دیگر منفی شود، اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس 
از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود. 
وی گفت: در سال های 97 و 98 به خاطر بازگشت تحریم های 
اقتصادی، رشد منفی داشتیم، اما اقتصاد ما در حال جبران نکات 
منفی تحریم ها و مثبت شدن بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم. 
همتی کاهش قدرت بخش خدمــات را مهمترین عامل منفی 
شدن اقتصاد در ماه های اول ســال قبل دانست و افزود: اقتصاد 

ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد.
رئیس کل بانک مرکزی تاثیر بخــش خدمات در اقتصاد را 
بیش از 50 درصد دانست و گفت: بیشترین فرصت های شغلی در 
این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتا مشاغل 
خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی 
خود بیکار شدند که البته دولت تالش کرد تا حد امکان از این افراد 
حمایت کند. همتی افزود: سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر 
از 50 درصد است، اما به خاطر کاهش شدید صادرات، اثر خود را 
روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت به سرعت در جهت 

احیای این روند اقدام کرد.
وی افزود: در بخش نفتی در مسیری هستیم که تولیدات و 
صادرات قبلی را جبران کنیم، اما هنوز به میران قبلی نرسیده ایم 

و با این وجود رشد بخش نفت نیز مثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین سوء مدیریت در دولت را 
رد کرد و گفت: همه مســئوالن تالش خود را کردند و گرچه در 

بخش هایی ضعف داشتیم، اما این موضوع وجه غالب نداشت.
 همتی همچنین مشکالت بخش بانکی را که موجب ایجاد 
گلوگاه هایی در اقتصاد شده است، ناشی از ناترازی های دهه 80 
شبکه بانکی دانست و گفت: این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ 
دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه 
70 هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک ها 

نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند.
وی افزود: اوایل دهه 90 هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه 
گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است 
دخالت نظام بانکی و توان آن در تامین مالی بنگاه ها کاهش یابد. 

درخواست همتی از صندوق بین المللی پول:

بدون تبعیض به ایران وام بدهید 


