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سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
 لغو تمام پروازها از ایران به ترکیه 

تا اطالع ثانوی
توسعه ایرانی- 
پرواز تمام شرکت های 
هواپیمایــی داخلی و 
شرکت های هواپیمایی 
کشــور ترکیه از مبدأ 
ایران به ترکیه تا اطالع ثانوی لغو می شــود. روابط 
عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که 
در راستای مقابله با گســترش ویروس کرونا، پرواز 
تمام شرکت های هواپیمایی داخلی و ایرالین های 
ترکیه از مبدأ ایران به ترکیه تا اطالع ثانوی لغو می 
شود. البته روز گذشته نیز مقصود اسعدی سامانی 
-دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی -  در گفت وگو 
با ایسنا، اظهارکرد: مسئوالن هواپیمایی کشور ترکیه 
اعالم کرده اند که پرواز ایرالین های ایرانی به مقصد 
استانبول از امشــب دوباره لغو می شود و مشخص 
نیســت آن ها چرا اینگونه تصمیم گیــری کرده و 
نظرشان را تغییر می دهند. به گفته وی، این پروازها 
دوباره لغو شده و ایرالین های ایرانی از فردا به صورت 
یکســر خالی و برای بازگرداندن مسافران ایرانی به 

استانبول پرواز می کنند.
    

نوسان ۳۴۰۰ تومانی کره!
 - یـســــنا ا
گزارش های رسمی از 
این حکایــت دارد که 
قیمت کــره از ابتدای 
ســال تا نرخ مصوب 
۸۰۰۰ تومانی اخیر، رشــد بیش از ۳۴۰۰ تومانی 
داشته و این کاال در شهریورماه تا ۱۲ درصد افزایش 
قیمت داشته است. کره از جمله کاالهای اساسی بود 
که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می شد اما به تدریج و 
با کوتاه شدن لیســت دریافت کنندگان ارز دولتی، 
این کاال نیز کنار گذاشته شــده و از مدت ها قبل با 
ارز نیمایی که به بیش از ۲۰ هــزار تومان در هر دالر 
می رسد واردات آن صورت می گیرد.  طی یکی - دو 
ماه گذشته کره با افزایش قابل توجه قیمت مواجه 
شده اســت؛ به طوری که بررسی قیمت آن در چند 
ماه گذشته براســاس آماری که مرکز آمار ایران در 
رابطه با وضعیت کاالهای خوراکی منتشر می کند، 
نشــان می دهد که قیمت کره ۱۰۰ گرمی به طور 
متوســط از ۴۶۷۶ تومان در فروردین ماه تا متوسط 
۵۴۵۱ تومان در شهریورماه رسیده است که حداقل 
قیمت در شهریور ۴۶۲۰ و حداکثر آن ۷۳۲۶ تومان 

گزارش شده است.
    

زنگنه: 
نمایشگاه نفت امسال تا بهبود نسبی 

وضع کرونا برگزار نمی شود
 توسعه ایرانی- 
وزیر نفت در توئیتی 
ضمــن تاکیــد بــر 
ارتباط هر چه بیشتر 
تولیدکننــدگان بــا 
متقاضیان در سال جهش تولید با هدف توسعه بازار، 
اعالم کرد: تصمیم گرفتیم برگزاری نمایشگاه نفت 
امسال را تا بهبود نسبی وضع کرونا عقب بیندازیم. 
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در تازه ترین مطلب خود 
در توئیتر نوشت: »قرار بود نمایشگاه نفت امسال ویژه 
متخصصین برگزار شــود، مجوز الزم هم از وزارت 
بهداشت گرفته شده بود، ولی باتوجه به شرایط فعلی 
شــهر تهران، تصمیم گرفتیم برگزاری را تا بهبود 

نسبی وضعیت عقب بیاندازیم.
    

 آغاز مرحله دوم ثبت نام 
وام ودیعه مسکن

توسعه ایرانی- 
معاونت مسکن وزارت 
راه و شهرســازی طی 
اطالعیــه ای از آغــاز 
مرحله دوم ثبت نام وام 
ودیعه مســکن خبر داد.  اطالعیه معاونت مسکن 
وزارت راه و شهرســازی به شرح زیر است؛ به اطالع 
می رساند آن دسته از متقاضیان طرح کمک ودیعه 
اجاره مسکن که موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند 
از ساعت ۱۲ روز یکشــنبه مورخ ۱۳99/۰۷/۱۳ تا 
ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳99/۰۷/۳۰ جهت 
ثبت نام در این طرح بــا مراجعه به بخش »تکمیل 
ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه« سامانه طرح ملی 
مسکن به آدرس tem.mrud.ir نسبت به ثبت نام 
اقدام نمایند. وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته بود: 
مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن مستأجران از  
)یکشنبه ۱۳ مهر( آغاز شد و متقاضیان تا آخر مهر 
وقت دارند بــرای دریافت این وام ثبــت نام کنند. 
اسالمی بیان کرد: ثبت نام دریافت وام ودیعه مسکن 

از طریق سامانه طرح ملی مسکن انجام خواهد شد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 پراید ۱۴۳ میلیــون تومان یا ۱۵۴ 
میلیون تومان؛ در هر دو حالت مشتری 

واقعی در بازار نیست. 
 قیمت ها در بــازار خودرو چنان باال 
رفته اســت که دیگر کسی قصد خرید 
خودرو را ندارد، پراید که تا شش ماه قبل 
در کانال ۵۰ میلیون تومان دادوســتد 
می شــد حاال به قیمتــی در محدوده 
۱۵۰ تومان رسیده است. این به معنای 
افزایــش 9۰ میلیــون تومانی قیمت 
این خودرو در بازار اســت. چیزی برابر 
با دســتمزد ۳۱ ماه حقوق یک کارگر 
ساده، اگر کارفرما به وی مطابق با قانون 
حقوق پرداخت کند. داستان تلخ پراید، 
که ارزان ترین خودروی کف بازار ایران 
بود، برای دیگر خودروها نیز تکرار شده 
است. این چنین کاالهای بادوام از سبد 
خرید خانوار ایرانی کــه در میانه تورم 
قدرت خریدش را از دســت می دهد، 

خارج می شود. 

 قیمت ها در بازار خودرو حاال به راحتی 
صفت سرسام آور را می پذیرند. حتی اگر 
وزیر پیشین صنعت و وزیر کنونی صنعت 
نیز از اصالح وضعیت بازار سخن بگوید باز 
کسی امیدوار به بهبود این روند و کاهش 

قیمت ها نیست. 
 قیمت خودرو در هفته های اخیر در 
شرایطی افزایش شدیدی را تجربه کرد 
که معامله گران رشد قیمت دالر را عامل 
اصلی افزایش بهای خودرو می دانستند؛ 
اما حاال از پس دو روز کاهش قیمت دالر 
در بازار، خودرو نه تنها روندی کاهشی را 
شاهد نبود بلکه باز با افزایش قیمت ها 

مواجه شده است.
 ســعید موتمنی، رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودرو خریداران را از 
خرید بر حذر داشته و تاکید کرده است 
با توجه به کاهش قیمــت دالر، ریزش 
قیمت ها در بازار خــودرو قوت گرفته 
است و احتماال قیمت ها پایین بیاید از 
این رو بهتر است تقاضای خرید با تعویق 
وارد بازار شود. البته وی و هم صنفانش 

می گویند خرید و فروشــی در جریان 
نیست و بازار راکدتر از همیشه فعالیت 

خود را ادامه می دهد.
 این اولین بار نیست کسی خریداران 
را از خریــد بر حذر مــی دارد. وزیر راه و 
شهرسازی نیز پیش تر تاکید کرده بود 
خانه نخرید ارزان می شــود و همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی نیــز به کرات 
تاکید کــرد که قیمت ها در بــازار دالر 
مانــدگار نیســت و بهتر اســت دالر 

خریداری نکنید.  
 یکی از نمالیشگاه داران می گوید از 
ابتدای سال تحت تاثیر رکود شدید بازار 
بسیاری از فعاالن این صنف یا مغازه های 
خود را بسته اند یا تغییر کاربری داده اند. 
این دســته از افراد اعالم کرده اند واحد 
صنفی شــان را اجاره می دهند چراکه 
چرخ اقتصــاد این واحدهــای صنفی 

نمی چرخد. 
 نچرخیدن این چرخ البته هم برای 
صاحبان این صنف و فروشندگان و هم 
برای خریداران موضوعیت دارد. رشــد 

تورم چنان بی محابا بود که خودرو را از 
دسترس طبقه توسط خارج کرد و این 
اتفاق مهم زمینه را برای تشــدید رکود 
بازاری راکد فراهــم آورد. در این میان 
خروج پراید از خط تولید نیز چون بنزینی 
بر آتش قیمت ها عمل کــرد و زمینه را 
برای تشدید افزایش قیمت این خودروی 

طبقه متوسطی فراهم آورد. 
 ارزان ترین ها 

چقدر قیمت خوردند؟
خودروی ۲۰۶ تیپ دو حاال قیمتی 
برابر با ۲۴۳ میلیون تومان در آگهی ها 
یافته است. سمند از ۲۰۰ میلیون فراتر 
رفته و ۲۱۰ میلیون تومان قیمت خورد. 
پژو پارس ۲۵۵ میلیونی شــده است و 
تیبا دو هاچ بک به ۱۶۸ میلیون تومان 
رسیده اســت.   پژو ۲۰۰۸ نیز به قیمت 
یک میلیارد و ۱۵۵ میلیــون تومان در 
بازار فایل شده اســت. این اعداد و ارقام 
حاال معنا و مفهوم واقعی خود را از دست 
داده اند و خودرو را به کاالیی لوکس برای 

جامعه ایران تبدیل کرده اند.

 ضریب نفوذ خودرو 
 صنعت خودرو را می توان بزرگترین 
صنعت پــس از صنعت نفــت در ایران 
دانســت یا به عبارت دیگر بزرگترین 
صنعت غیرنفتی ایران صنعت خودرو 
است. این صنعت اما در بزنگاه های خاص 
هیچ گاه نتوانسته است از افکار عمومی 

نمره قبولی دریافت کند. 
 پس از کاهش قیمت دالر در سال 
۱۳9۳ بود که ریــزش قیمت دالر در 
بازار، انتظار بــرای کاهش قیمت ها در 
بازار خودرو را نیز شکل داد اما در نهایت 
عدم کاهش قیمت ها به شــکل گیری 
خودجوش کمپینی تحت عنوان »نه 
به خرید خــودروی صفــر کیلومتر« 
انجامید. کمپینی کــه با اعتراض وزیر 
وقت صنعت، محمدرضــا نعمت زاده 
همراه شــد و در نهایت داســتان نه به 
خرید خــودرو با اعطــای کوتاه مدت 
تسهیالتی خاص به خریداران به دست 

فراموشی سپرده شد. 
حاال اما رشــد بهای ارز از یک سو و 
وابستگی باالی صنعت خودروسازی به 
واردات قطعه و همچنین کاهش عرضه 
در قیاس بــا تقاضا زمینــه را برای بروز 
بحرانی جدی در بازار خودرو فراهم کرد. 
 قیمت ها در بــازار در حالی افزایش 
می یابد که خریدار چندانی در بازار نیست 
اما تقاضا برای خرید از کمپانی ها به حدی 
باالست که قرعه کشی و ... سیاست هایی 
اســت که با هدف مهار تقاضــا و ایجاد 
شرایط دسترســی متقاضیان واقعی 
پیش بینی شده اســت. در حال حاضر 
نیمی از خانوارهای ایرانی وسیله نقلیه در 
اختیار دارند و بخش مهمی از این وسایل 

نقلیه البته پراید و پژو ۴۰۵ است. 
 بازار به کدام سمت می رود؟

انتظار کاهش محسوس قیمت در 
بازار خودرو انتظاری بیهوده است. این را 
تجربه سالیان پیش مقابل مصرف کننده 
ایرانی قرار می دهد. خودرو نه در بزنگاه 
کاهش قیمت ارز تا مــرز ۲9۰۰ تومان 

در اولین ماه های فعالیت دولت روحانی، 
ارزان شد و نه در هنگامه امضای برجام. 
روند قیمت ها همواره رو به رشــد بوده 
است و تنها در دوره هایی افزایش عرضه 
زمینه را بــرای مهار قیمت هــا در بازار 
خودرو فراهم کرده است به این ترتیب 
این بار نیز نمی توان انتظار تغییر مسیر 
را داشــت چراکه تحریم هــا همچنان 
به قوت خود باقی مانده اند و از ســوی 
دیگر وابستگی صنعت خودرو به قطعه 
وارداتی نیز مشکلی است که همچنان 

به چشم می خورد. 
 صنعت خــودروی ایــران حاال در 
شرایطی فعالیت خود را ادامه می دهد که 
بازار خودرو در یکی از بدترین دوره های 
فعالیت خود به سر می برد و برنامه های 
اعالمی برای ایجاد فضــای باثبات در 
میان مدت نمی توانند ضمانت اجرایی 

داشته باشند. 
 در این شرایط که تورم همه بازارها 
را تحت تاثیــر قرار داده اســت کمبود 
عرضه نســبت به تقاضا به کمک اهرم 
تورم آمده تا فشار بر بازارها چندین برابر 
شود. خودرو در این وضعیت کاالیی است 
سرمایه ای که بسیاری از دارندگان خودرو 
با این هدف که از ریزش ارزش پول ملی 
پیشگیری کنند و کاالیی را برای حفظ 
قدرت خرید در دست داشته باشند، آن 
را خریداری می کنند. به هر حال به نظر 
می رسد گام نخست ثبات بازار خودرو، 

توقف قطار تورم در اقتصاد ایران باشد. 

 پراید 6 ماهه معادل ۳1 ماه حقوق یک کارگر گران شد

 ارزان قیمت های الکچری در بازار خودرو
 پراید که تا شش ماه قبل 

در کانال 5۰ میلیون تومان 
دادوستد می شد حاال به 
قیمتی در محدوده 15۰ 

تومان رسیده است. این به 
معنای افزایش 9۰ میلیون 

تومانی قیمت این خودرو در 
بازار است

جریمه عدم پرداخت عــوارض آزادراهی به 
تازگی مصوب شد، برای سواری، وانت، مینی بوس 

و کامیونت  ۴۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
به گزارش فارس ، دو ســال پیش بود که در 
راستای کاهش ایستایی خودروها در درگاه های 
عوارضی آزادراه ها و کاهش داد و ستد پول نقد در 
گیت های عوارضی، سامانه پرداخت الکترونیکی 
عوارض آزادراهی در چند آزادراه کشور اجراش 
شد تا به این ترتیب خودروهایی که قصد عبور 
از آزادراه ها را دارند، تا ۴۸ ســاعت پس از عبور از 

آزادراه نســبت به پرداخت عوارض آزادراهی، 
اقدام کننــد، در گام اول پنج آزادراه کشــور به 
سیســتم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شد. با 
پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی نیاز به 
توقف برای پرداخت عوارض آزادراهی نیست، 
خودروهایــی ترددکننــده در آزادراه از طریق 
سامانه به صورت خودکار شناسایی می شوند و 
مبلغ عوارض با روش های متنوع قبل، حین و یا 
بعد از تردد قابل پرداخت است. در سیستم اخذ 
عوارض الکترونیک ایستگاه های عوارضی فعلی 

حذف می شود و مسیر تردد در آزادراه ها کامال 
باز خواهد بود.

روش های پرداخت عوارض الکترونیک 
آزادراهی

بنابراین گزارش، پرداخت عوارض آزادراهی 
در قالب پرداخــت الکترونیک به چندین روش 
امکان پذیر اســت.   بنابراین گزارش، پرداخت 
عوارض آزادراهی از طریق وبســایت به ۷ روش 
امکان پذیر اســت. همچنین پرداخت عوارض 
آزادراهی از طریق تلفن همراه با نصب 9 نرم افزار 

بر روی تلفن همراه امکان پذیر است که در این 
باره می توان به نرم افزارهایــی نظیر آپ، تاپ و 
غیره اشاره کرد. از سوی دیگر پرداخت عوارض 
آزادراهی از طریق شماره گیر ی#۸*۷۲۰* به 

عنوان کد دستوری USSD امکان پذیر است.
همچنیــن پرداخت الکترونیــک عوارض 
آزادراهی از طریق اتصال پالک خودرو به حساب 
بانکی نیز امکانپذیر است؛ با موافقت کاربر و دادن 
اجازه برداشت از حساب بانکی از طریق وبسایت 
WWW.NSPAY.IR مبلغ عوارض بابت 
هر بــار تــردد در آزادراه به صورت خــودکار از 
حساب بانکی اعالم شده کسر و به مالک خودرو 

اطالع رسانی می شود.

آزادراه های تحت پوشش سیستم 
الکترونیک اخذ عوارض

در حال حاضر ۸ آزادراه تحت پوشــش 
سیســتم پرداخت الکترونیــک عوارض 
آزادراهی هستند که شــامل آزادراه تهران 
ـ قم، آزادراه کرجـ  قزویــن، آزادراه تهران 
ـ ســاوه، آزادراه قزوینـ  زنجــان، آزادراه 
بندرعباسـ  بندر شــهید رجایی، آزادراه 
همتـ  کــرج، منطقه یــک آزادراه تهران 
ـ شــمال،   و قطعه ۴ آزادراه ارومیهـ  تبریز 

است.
در آینده نزدیک 9 آزادراه دیگر به سامانه 

الکترونیک اخذ عوارض مجهز می شوند .

میزان جریمه  عدم پرداخت عوارض در آزادراه ها تعیین شد

خبر

دالیل فاصله تورمی ۶.۵ درصدی دهک ها؛ از جهش نرخ ارز 
تا افزایش قیمت بنزین

رییس مرکز آمار ایران به اشــاره به افزایش شکاف تورمی 
دهک ها گفت: همانطور که گفته شــد کاالهای با دوام در سبد 
مصرفی دهک های باال سهم باالتری دارند به همین دلیل است 
که این یکی از دالیل شــکاف تورمی بین دهک هاست و هر چه 
این اعداد بیشتر می شود شکاف تورم دهک اول تا دهم افزایش 

می یابد.
جواد حســین زاده در گفت وگو با ایلنا با اشاره به معیارهای 
تعیین نرخ تورم اظهار داشت: نرخ تورم از ۴۷۵ قلم کاال استخراج 
و این نرخ به تفکیک گروه های دوازده گانه براساس طبقات بین 
المللی تهیه و  منتشر می شود و این تقسیم بندی کاال و خدمات و 
هزینه های آنها طبق تقسیم بندی جهانی و بین المللی است که 

از منظر جامع و مانع بودن بسیار اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: مرکز آمار ایران نه تنها تورم ماهانه بلکه تورم 
کل، نقطه ای، برای گروهای کل کشور، شــهری و روستایی را 
در تمام گروه های دوازده گانه منتشــر میکند. همچنین تورم 

دهک های درآمدی را هم منتشر می کنیم.
رییــس مرکــز آمــار ادامــه داد: هر مــاه بــرای اعالم 
تــورم، ۵۰۰ هزار مضنه قیمــت می گیریم و بــا اصول علمی 
که مــورد وفــاق دنیا اســت شــاخص قیمت بــا جزییات 

 کامــل تهیــه و بــه تفکیک های مختلــف اعالم می شــود.
حسین زاده افزود: طبق آخرین گزارشات نرخ تورمی، آخرین 
عدد شاخص قیمت مصرف کننده برای شهریورماه در کل کشور 
۲۴۴.۳ برای نقاط شــهری ۲۴۳.۱ و در مناطق روستایی ۲۵۱ 
است. رییس مرکز آمار با اشاره به تورم های ماهانه، کل و نقطه ای 
گفت: تورم ماهانه در شهریور برای کل کشور ۳.۶ برای شهر ۳.۶ 
و برای روستا ۳.۵ درصد است. همچنین تورم نقطه ای برای کل 
کشور ۳۴.۴ درصد، در شهر ۳۴.۵ درصد و در روستا ۳۴.۱ درصد 
است. همچنین تورم ۱۲ ماهه در کل کشور ۲۶ درصد در شهر 

۲۶.۱ درصد و در روستا ۲۵.۴ درصد است.
وی با بیان اینکه جمع تمام گزارشات و تقسیم بندی تورم 
اقالم خوراکی و غیر خوراکی به تفکیــک گروه های درآمدی 
منتشر می شود، گفت: در شــهریورماه نرخ تورم کل ۱۲ ماهه 
برای دهــک اول ۲۳.۴ و برای دهک دهــم ۲9.9 دهم درصد 
بوده اســت بنابراین شــکاف تورمی بین دهک دهم و اول ۶.۵ 
درصد رقم خورده است. این شــکاف از آذرماه سال 9۸ به مرور 
افزایش پیدا کرده است. حسین زاده با بیان اینکه در فروردین 
99 شکاف بین تورم ۱۲ ماهه دهک اول تا دهم ۳.۴ درصد بوده 
اســت، ادامه داد: یعنی دهک دهم تورم ۳۴.۲ درصدی و دهک 
اول تورم ۳۰.۸ درصدی داشتند که این اختالف ۳.۴ درصدی 
بین دهک ها را نشان می دهد . وی افزود: برای مفهوم این شکاف 

مباحث گسترده ای مطرح است اما به صورت کلی این شکاف به 
این معناست که دهک ها دارای سبدهای متفاوتی هستند اگر 
درباره وزن این سبدها صحبت کنیم تفاوت این دو مقوله روشن 
می شود. رییس مرکز آمار ایران اظهار داشت: در سبد مصرفی 
دهک اول خوراکی ها و آشامیدنی و دخانیات سهم ۴۳.۳ درصدی 
و غیر خوراکی ها و خدمات سهم ۵۶.۷ درصدی دارند اما در دهک 
دهم خوراکی ها و آشامیدنی ها سهم ۱۷ درصدی و غیر خوراکی، 

خدمات سهم ۸۳ درصدی دارند.
وی با اشاره به تفاوت های سهم خوراکی در دهک اول و دهم 
گفت: همانطور که گفته شد در دهک اول سهم خوراکی ها ۴۳ 
درصد بوده امــا این عدد در دهک هفتم به ۱۷ درصد رســیده 
است. همچنین ســهم غیر خوراکی ها و خدمات در دهک اول 
بیش از ۵۶ درصد و در دهک دهم ۸۳ درصد بوده است. وی تاکید 
کرد: شاخص قیمت مصرف کننده میانگین موزون است یعنی 
میانگین موزون از تغییرات قیمتی کاال و خدماتی که در سبد 
مصرف خانوار قرار دارند، بنابراین وزن ها و قیمت ها بسیار مهم 
هستند. اگر تغییرات قیمتی در حوزه های غیر خوراکی و خدمات 
رخ می دهد نسبت به خوراکی ها بیشتر باشد، مسلما تورم دهک 
دهم با تورم بیشتری از نرخ تورم متوسط مواجه می شوند چراکه 
عمده سبد مصرفی آنها را غیر خوراکی ها و خدمات شامل می شود. 
رییس مرکز آمار تاکید کرد: بنابراین عامل اصلی در این شکاف 

تورمی بین دهک ها می تواند تفاوت بین سبد مصرفی دهک های 
مختلف باشد و این که تورم اقالم غیر خوراکی در قیاس با اقالم غیر 

خوراکی در این ماه های اخیر بزرگتر بوده است.
حســین زاده ادامه داد: از دیگر دالیل افزایش، نرخ ارز است 
که این افزایش نرخ ارز بر روی کاالهای با دوام که اغلب از جنس 
کاالهای وارداتی هستند اثر بیشتری نسبت به کاالهای مصرفی یا 
تولید داخل گذاشته است. وی با اشاره به تورم نقطه ای کاالهای با 
دوام گفت: کاالهای با دوام کاالهایی مانند یخچال و لوازم خانگی 
هستند که تورم نقطه ای آنها 9۲.۲ بوده است حال اینکه تورم 
نقطه ای کاالی بــی دوام ۳۰9 و تورم نقطه ای کاالهای کم دوام 
۳9.۳، تورم نقطه ای خدمات ۲۷.۴ بوده است که تورم کل این 

کاال ها در مجموع ۳9.۵ درصد اعالم شده است.

رئیس مرکز آمار تشریح کرد:

دالیل فاصله تورمی 6.5 درصدی دهک ها؛ از جهش نرخ ارز تا افزایش قیمت بنزین


