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در بازه زمانی یازده ماهه؛
270 میلیون کارت بانکی در کشور 

صادر شد
یرانی-  ا توسعه 
۲۷۰ میلیــون و ۵۴۶ 
هزار عدد انــواع کارت 
بانکی تا پایان بهمن ماه 
پارسال در کشور صادر 
شده است. تا بهمن سال گذشته معادل ۲۷۰ میلیون 
و ۵۴۶ هزار و ۱۶۱ عدد کارت بانکی در قالب کارت 
برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک 
توسط شبکه بانکی کشور صادر شده است. بررسی 
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک ملی ایران 
با صدور بیش از ۸۱ میلیون عدد انواع کارت بانکی 
در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. بر 
اساس گزارش اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
تا پایان بهمن ماه بالغ بر ۲۵۲ میلیون و ۹۰۶ هزار و 
۹۱۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی 
صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۴۹ میلیون و 
۸۵۵ هزار و ۹۲۹ عدد کارت، بیشترین صدور کارت 
برداشت در میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

کشور را داشته است.
    

تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین 
ضمانت اجرایی ندارد

ایلنا- عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: 
برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین یک تفاهم نامه 
است که امکان دارد اجرا شود یا نشود. این توافق نامه 
را می توان اصال اجرا نکرد یعنی دولت بعدی می تواند 
بگوید من این ســند را قبول ندارم و اجرا نمی کنم 
چراکه اصال به تصویب مجلس نرســیده و قانون 
نیست. جمشید عدالتیان در مورد برنامه ۲۵ ساله 
ایران و چین اظهار کرد: قــراردادی با چین منعقد 
نشده، تنها یک ســند همکاری راهبردی است که 
در مورد جزییات و قرارداد باید بعدا بررســی شود. 
اگــر کل ۴۰۰ میلیارد دالری که از آن یاد شــده را 
سرمایه گذاری چین در ایران فرض کنیم، ساالنه 
۱۸ تا ۲۰ میلیارد دالر می شــود کــه در اقتصاد ما 
رقم بزرگی نیســت. درآمد ملی کشور حدود ۴۵۰ 
میلیارد دالر اســت که ۲۰ میلیارد دالر در آن رقم 

زیادی نیست.
    

دستگیری 20 دالل مرغ در تهران
ایســنا- رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی 
ز  ا بــزرگ  ن  تهــرا
دســتگیری ۲۰ دالل 
مرغ خبر داد. سرهنگ 
علی ولی پــور گودرزی 
در تشریح جزئیات این خبر گفت:  به دنبال نوسانات 
ایجاد شده در قیمت مرغ و کمیاب شدن آن در برخی 
از مناطق در روزهای پایانی ســال گذشته بود که 
پلیس به این موضوع ورود کرد و با انجام عملیات های 
مختلف اقدام به دستگیری دالالن و سوجویان در 
این فضا کرد.  وی با بیان اینکــه برخورد با هرگونه 
اخالل در بازار مرغ به طور ویژه در دستور کار ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی قرار داشت، گفت: از زمان 
اجرای این طرح تاکنون و در مجمــوع اقدامات و 
عملیات های انجام شــده تاکنون ۲۰ دالل مرغ در 

عملیات های جداگانه شناسایی و دستگیر شده اند.
    

افزایش سرمایه بانک مرکزی از 
محل اندوخته احتیاطی

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت. »پایگاه 
اطالع رســانی دفتر هیات دولت- هیات وزیران در 
جلسه مورخ ۲۷ اســفند ۱۳۹۹ و به استناد قانون 
پولی و بانکی کشور، با پیشــنهاد مجمع عمومی 
بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران از محل اندوخته احتیاطی 
موافقت کرد. بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی به 

مبلغ ۶۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال رسید.
    

تجارت ۷.۵ میلیارد دالری ایران 
در اسفند ماه

م  عــال ا طبــق 
مســئوالن گمــرک 
ایــران کارنامه تجارت 
خارجــی کشــورمان 
در اســفند ماه، هفت 
میلیارد و ۴۵۸ میلیون 
دالر بود که سهم صادرات، ســه میلیارد و ۳۲۸ 
میلیون دالر و ســهم واردات چهــار میلیارد و 
۱۳۰میلیون دالر بوده است. سید روح اهلل لطیفی، 
سخنگوی گمرک گفت: کارنامه تجارت خارجی  
کشــورمان در آخرین ماه سال گذشته نسبت به 
بهمن ماه، افزایش  ۶۴۱ میلیون دالری و رشد ۹.۴ 

درصدی داشته است. 

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 در حالــی که بازار خــودرو هنوز از 
خواب بهاری در سومین هفته فروردین 
ماه بیدار نشــده، خبر افزایش رسمی 

قیمت، بازار را با شوک تازه روبرو کرد. 
در شرایطی که ریزش قیمت ها در 
بازار ارز و بازار سکه و طال به واسطه تغییر 
جهت اخبار سیاسی در دو روز گذشته 
ملموس بوده اســت اما اعالم خبری به 
نقل از رئیس شورای رقابت در خصوص 
اتخاذ تصمیم جدید برای افزایش قیمت 
خودروهای تولیدی در کشور سبب شد 
بازار خودرو در شــرایطی عجیب قرار 
گیرد. کاشانی نسب، نائب رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران، در گفتگو با نگارنده 
تاکید کردند که هنوز بــازار خودرو در 
کشور راه نیفتاده از این رو خرید و فروش 

خودرو چندانی صورت نمی گیرد.
وی معتقد اســت: نمی توان درباره 

وضعیت بازار خودرو نظر مشــخصی 
داشــت. بازار در روز یکشــنبه یکی از 
راکدترین روزهای خود را پشــت سر 
گذاشــت چراکه انتظار بــرای تعیین 
تکلیف قیمت خودرو در بازار باال گرفته 

است.
 شیوا چه گفت؟

 رضا شیوا، رئیس شــورای رقابت 
گفته است قیمت خودرو در بهار قطعی 
شده است.به گفته وی قطعاً در سه ماه 
نخست سال ۱۴۰۰، قیمت خودروهای 
داخلی تولید شده در کارخانه ها افزایش 
قیمت خواهد داشت چرا که در زمستان 
سال ۹۹ تورم ۱۴درصدی برای قیمت 
خودرو اعمال نشده اســت اما در بهار، 
میزان تورم بخشــی به عالوه رقم تورم 
زمستان به قیمت خودرو اضافه خواهد 
شد. استناد وی به عدم افزایش قیمت 
خودرو در نیمه دوم سال گذشته است. 

این مقام مســئول در این باره گفته 

اســت که در نیمه دوم سال گذشته به 
دلیل آنکه نرخ تورم خصوصاً در سه ماه 
پایانی ســال پایین بود، شورا با افزایش 
قیمت خودرو موافقت نکرد اما در بهار 
امسال این اتفاق خواهد افتاد. سخنان 
شیوا سبب شد مسیر حرکت بازار خودرو 
از سایر بازارها جدا شود. در روز گذشته، 
قیمت طال و سکه و ارز به واسطه تغییر 
فضای سیاسی حاکم بر ایران با نوسانات 
گســترده ای روبرو بودند.دیروز قیمت 
هر دالر آمریکا به کــف کانال ۲۴هزار 
تومان رسید. از سوی دیگر قیمت یورو 
نیز به کف کانــال ۲۸۰۰۰تومان تنزل 
کرد. قیمت انواع سکه تمام بهار آزادی 
نیز با کاهشی در محدوده ۴۰ تا ۵۰هزار 
تومان به نیمه کانال ۱۰میلیون تومان 
رسیده است. با این حال به نظر می رسد 
در شرایط کنونی بازار خودرو با جهش 

قیمتی مواجه گردد.
قیمت خــودرو در بازار ایــران در 

وضعیتی استثنایی است چرا که فاصله 
قیمتی خودرو در کارخانه با بازار رانت 
فزاینــده ای را در اختیار کســانی که 
می توانند از کارخانه خودرو خریداری 
کنند، افزایش داده اســت. با این حال 
هر بار بحث افزایــش قیمت خودرو در 
کارخانه مطرح می شود بالفاصله تاثیر 
آن در بازار خودرو نیز مشهود است. سال 
۱۳۹۱ یکی از اســتثنائی ترین سال ها 
برای بازار خــودرو در ایران بود. قیمت 
خودرو در این سال نوسانی بسیار شدید 
را تجربه کرد. افزایــش قیمت خودرو 
در این مقطع زمانی بســیار محسوس 
بود به طوری که بســیاری از خریداران 
به قصد ســرمایهگذاری و نه استفاده، 
نسبت به خرید خودرو اقدام می کردند. 
هر پراید دســتگاه پراید که البته تولید 
آن در سال گذشته متوقف شده است، 
در همین ســال افزایشــی بیش از ۶۰ 
میلیون تومان را تجربه کرد چرا که در 
ماه های ابتدایی ســال ۱۳۹۹ پراید در 
محدوده ۶۰ میلیــون تومانی قیمت 
قرار داشــت اما در ماه های پایانی سال 
در محدوده ۱۲۰ میلیون تومان و حتی 
بیشتر در بازار معامله شد. انتظار برای 
کاهش قیمت خودرو نیز ســبب شده 
است که حجم خرید و فروش این بازار 
به شدت پایین باشد. بسیاری از فعاالن 
بازار معتقدند به دلیل کاهش تقاضای 
مصرف خودرو به واسطه شروع کرونا از 
یک سو و همچنین به دلیل انتظار برای 
کاهش قیمتها از سوی دیگر بازار خودرو 
با کاهش شدید متقاضیان روبرو شده 
است و خودروی دست دوم به سختی 

در این بازار فروخته می شود .
اتهام همیشگی؛ دالالن مقصرند

 قیمــت خــودرو در تعطیــالت 
نوروزی نیز در آگهی هــا و فایل های 
اعالمی با افزایش همــراه بود. این در 
حالی اســت که نائب رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران به صراحت می گوید 

معامله ای در نوروز صــورت نگرفته 
است. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو 
نیز می گوید هنــوز نمی توان مبنایی 
برای حرکت بازار خــودرو اعالم کرد 
چون قیمت های اعالمــی در بازار در 
تعطیالت نوروزی قیمت هایی واقعی 

و دقیق نیستند . 
 همه این عوامل ســبب شده است 
برخی بــه این نکته اســتناد کنند که 
دالالن در تالش هستند تا با قیمتسازی 
در فضای مجازی مانعی بر سر راه کاهش 

قیمت خودرو ایجاد کنند.
 به این ترتیب به نظر می رسد با توجه 
به همسویی فروشــندگان با دستگاه 
تصمیمگیری مانند شورای رقابت، انتظار 
برای افزایش قیمت خودرو در بازار طی 

روزهای پیش رو منطقی باشد.
 هر چند به صــورت قانونی قیمت 
خودرو در ســال گذشــته دستخوش 
افزایش شد اما فاصله قیمت خودرو در 
کارخانه و بازار حل نشد و حتی ابزارهایی 
نظیر قرعه کشی و ... نیز نتوانستند زمینه 
را برای بهبود شرایط در بازار مهیا نمایند. 

 صنعت خودرو و زیان هنگفت
تا قبل از دهه ۹۰ صنعت خودرو به 
عنوان دومین صنعت پیشــران کشور 
شناخته می شد اما در شرایط کنونی این 
صنعت به یکی از زیان ده ترین صنایع در 

ایران تبدیل شده است. 
در شرایطی که خودروساز از نحوه 
فعالیت خود ناراضی است و مشتریان نیز 
قیمت خودرو را غیرواقعی می دانند و در 
برخی دوره ها نسبت به عدم خرید حتی 
خودروی صفر اقدام می نمایند، قیمت ها 

در آستانه افزایش دوباره است. 
بررسی ها نشــان می دهد در نیمه 
اول سال گذشته ایران خودرو با فروش 
مقداری ۱۸۸ هزار خودرو در شش ماهه 
اول سال ۱۳۹۹ و مبلغ فروش حدودا ۲۳ 
هزار میلیارد تومان، زیانی در حدود نه 

هزار میلیارد تومان محقق کرده است.

همچنین شرکت ســایپا با فروش 
مقداری ۱۴۱ هزار خودرو در شش ماه 
اول و فروش تلفیقــی ۱۰ هزار میلیارد 
تومان زیانی در حدود شش هزار میلیارد 

تومان محقق ساخته است.
اطالعات و صورت های مالی منتهی 
به پایان آذر ســال جاری ســه شرکت 
خودروساز بزرگ کشــور یعنی ایران 
خودرو، ســایپا و پارس خــودرو که در 
سایت کدال ســازمان بورس منتشر 
شده نشــان از زیان انباشته بیش از ۴۳ 
هزار میلیارد تومانی ســه شرکت یاد 
شــده تا پایان فصل پاییز دارد، این در 
شرایطی است که زیان تولید نیز در بازه 
مذکور به مرز ۵/ ۱۶هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
 با این وصف به نظر می رسد افزایش 
دوباره قیمت خودرو در این فضا نتواند 
سودی برای کارخانه های خودروسازی 
به همراه داشته باشد چرا که تاثیر افزایش 
قیمت خــودروی تحویلــی کارخانه، 
افزایش مالیم قیمت خــودرو در بازار 
خواهد بود که این امر سبب حفظ فاصله 

قیمت کارخانه تا بازار می شود. 
 فربد زاوه شــرط خروج از بحران را 
اصالح ساختار مدیریتی و قیمت گذاری 
خودرو و سپس رشد تولید می داند این 
در حالی اســت که رشد تولید مستلزم 
رفع تحریم هاست. به نظر می رسد فاز 
انتظار توام با رکود و گرانی فعال در حوزه 

خودرو تداوم یابد. 

معامله گران دست از کار کشیدند؛

 شوک در بازار خودرو در پی  اعالم افزایش رسمی قیمت ها 
تا قبل از دهه ۹۰ صنعت 
خودرو به عنوان دومین 

صنعت پیشران کشور 
شناخته می شد، اما در 

شرایط کنونی این صنعت به 
یکی از زیان ده ترین صنایع 
در ایران تبدیل شده است 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای مالیات 
برخانه های خالی از ۱۹ فروردین گفت: کسانی که 
واحدهای مسکونی خالی دارند در صورت عرضه 
خانه های خالی به بازار، آمادگــی داریم به آنها 
زمین مرغوب شهری جهت ساخت وساز بدهیم.

محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی در 
گفت وگو با مهر درباره تأثیر ثبت اطالعات ملکی 
اشــخاص حقیقی و حقوقی در سامانه امالک و 
اسکان کشور اظهار داشــت: ما روند شناسایی 
واحدهای خالی را انجام داده ایم اما در قانون هم 
آمده که باید همه افرادی که ملکی دارند، آن را در 

سامانه اسکان ثبت کنند.
وی افزود: مــا ۱ میلیــون و ۳۰۰ هزار خانه 
خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده ایم؛ 
همچنین طبق اصالحیه جدید قانون مالیات 
بر خانه های خالی، قانونگذار مــردم را به ثبت 

اطالعات ملکی خود در ســامانه جامع امالک 
و اســکان و وزارت راه و شهرســازی را به تهیه 

زیرساخت های آن مکلف کرده است.
مردم از ۱۹ فروردین به ســامانه اســکان 

مراجعه کنند
اسالمی گفت: همین تکلیف قانونی موجب 
شده تا شرایطی در وزارت راه و شهرسازی فراهم 
کنیم که مردم از ۱۹ فروردین اطالعات ملکی 

خود را در سامانه اسکان درج کنند.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: 

دیتابیس ما در وزارت راه و شهرسازی 
کامل است و اگر مردم اطالعات 

ملکــی را وارد نکننــد، ما 
می دانیــم کــه آنها چه 
تعداد امــالک در اختیار 
دارند. امــا فراخوانی که 

از ۱۹ فروردین داریــم، در حقیقت نوعی تأیید 
گرفتن از آنهاست؛ داشتن مسکن برای زندگی 
و همچنین یک اقامتگاه در شــهر دیگر برای 
آنها مجاز است؛ اما افزون بر آن، مشمول مالیات 

مضاعف خواهد شد.
طــی ۳ ماهه پایانــی ۹۹، 
قیمــت مســکن ۲۵ درصد 

کاهش یافت
اسالمی با تأکید بر 
اینکه درج اطالعات 
ملکــی افــراد در 
ســامانه اسکان 
تأثیر به سزایی در 
کنتــرل قیمت در 
بازار مســکن خواهد 
داشت، ادامه داد: بر 

اساس اطالعات سامانه امالک و مستغالت، به 
محض اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی را شروع کردیم، در ســه ماه پایانی سال 
گذشته ۲۵ درصد قیمت مسکن کاهش یافت 
و عرضه نیز فراوان تر شد؛ بنگاه های معامالتی، 
مملو از فایل هایی است که برای فروش در اختیار 

امالکی ها قرار گرفته است.
وی یادآور شــد: در هر صورت عرضه باالتر 
از طاقت بازار مسکن، حتماً به تعدیل قیمت ها 
کمک می کند.وزیر راه و شهرســازی افزود: در 
کشور ما قیمت مســکن همچنان دچار حباب 

است و قیمت ها واقعی نیست.
وی خاطرنشــان کرد: تا کنون درخواستی 
از دولت بــرای تجمیع درآمدهــای حاصل از 
انواع مالیات های بخش مســکن در وزارت راه و 
شهرسازی نداشته ایم چون دولت به دنبال کسب 
درآمد از مسیر مالیات های مسکن نیست بلکه 
به دنبال تعادل بخشــیدن به بازار است و دنبال 
این است که مسکن کاالی سرمایه ای نبوده و از 

سوداگری و بورس بازی خارج شود.

وزیر راه و شهرســازی گفت: مسکن باید به 
عنوان کاالی مصرفی در ســبد مالی مردم قرار 
گیرد برای ما هم تمام هدف این اســت که تمام 
پول هایی که برای ســرمایه گذاری در مسکن 
وارد می شود، به بخش تولید هدایت شود نه در 

بخش سوداگری.
اسالمی درباره اینکه آیا بخش هایی از مردم 
می توانند از پس رقم مالیاتی سنگینی که برای 
خانه های خالی تعیین می شود، بربیایند یا خیر؟ 
گفت: نکته مهم این است که مالکان خانه های 
خالی یا واحد خود را به بازار اجــاره بیاورند یا با 
فروش آن، برای ســرمایه گذاری به بخش های 
دیگر مانند سایر بازارها منتقل کنند؛ باید کاری 
کنیم که سرمایه گذاری در بخش مسکن، صرفاً 

به سمت تولید برود.
وی تأکید کرد: کسانی که واحد مسکونی 
خالی زیــادی دارند، در صــورت عرضه این 
واحدها به بازار، آمادگــی داریم در مقابل آن، 
زمین مرغوب شــهری برای ســاخت و ساز 

بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد؛

پیشنهاد جذاب به کسانی که خانه های خالی متعدد دارند

خبر

وزیر بهداشــت در نامه ای خواسته مرزهای هوایی و زمینی 
ترکیه بسته شود. مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و سخنگوی 
سازمان هواپیمایی اما اجرای این موضوع را به بررسی های بیشتر 
و تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا منوط دانسته اند. با این حال 
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی نظر دیگری درباره 

مسدود شدن مسیر ترکیه دارد.
حرمت اهلل رفیعی به ایسنا می گوید: به نظر می رسد وزارت 
بهداشت نمی تواند شــرایط را کنترل و مدیریت کند و توپ را 
به زمین دیگری می اندازد و سفر را به عنوان گزک دست گرفته 
است. اگر این وزارتخانه نگران انتقال بیشتر بیماری از خارج کشور 
است، چرا به پروازهای شلوغ داخلی توجه نمی کند؛ تعداد پروازها 

و مسافران کیش به هیچ وجه با ترکیه قابل مقایسه نیست.
او با اشاره به کاهش سفر و پروازهای ترکیه، اظهار می کند: در 
حالت عادی بین ایران و ترکیه هفتگی ۲۰۰ فروند هواپیما مجوز 
پرواز دارند که در تعطیالت نوروز امســال، برخالف سال های 

گذشته نه تنها مجوز اضافه ای برای پروازهای این مسیر صادر 
نشد که تعداد پروازهای بین ایران و ترکیه از حدود ۲۸ به ۵ پرواز 
در روز رسید. چطور فکر می کنند حجم سفر در مسیر ترکیه زیاد 
شده است!؟ رفیعی می گوید: بهتر است برای متقاعد کردن مردم 
از آمارهای درست استفاده کنید. یک گزارش و آمار دقیق ارائه 
دهید که یک بیمار مبتال به ویروس جهش یافته و یا کووید ۱۹ در 
بین مسافران ترکیه بوده است. وزارت بهداشت این آمارهایی را که 
می دهد در کجا ثبت کرده است؟ آیا دوائر نظارتی به آن دسترسی 
دارند؟ ما که به عنوان آژانس دار به سامانه ای که آمار افراد مبتال در 

آن ثبت شده باشد دسترسی نداریم.
او اضافه می کند: چرا وقتی از مسافر خروجی و ورودی تست 
منفی می خواهند و یا قانون قرنطینه را برقرار کرده اند، این همه 
نگرانی دارند؟ مگر این که کنترل مسافران در مرزها دچار مشکل 
باشد. در بیشتر کشورها با همین قوانین، ترددهای بین المللی در 

حال انجام و تحت کنترل است.

او در پاســخ به این ســوال که در صورت لغو پروازها تکلیف 
مسافرانی که بلیت یا تور خریده اند، چه خواهد شد، با سیاست 
مسدود کردن مرزها مخالفت کرد و خواستار تشدید نظارت ها 
شد و در ادامه گفت: مسافر ایرانی با هر دستوری که داده می شود 
فقط متحمل دلهره و نگرانی شده اســت. قطعا مسدود شدن 
مسیر ترکیه بسیاری از مســافران ایرانی را دچار سرگردانی و 

بالتکلیفی می کند.
ترکیه از جمله مســیرهای پرتردد خارجی ایران محسوب 
می شود که سفر به آن تنها جنبه تفریحی ندارد. با توجه به حجم 
سرمایه گذاری شهروندان ایرانی در این کشور برای خرید خانه، 
تردد به ترکیه در این سال ها و تا پیش از همه گیری کرونا افزایش 
قابل توجهی داشته اســت. از طرفی، با توجه به محدود شدن 
پروازهای بین المللی ایران از سال ۹۸ بســیاری از مسافران از 
مسیر ترانزیتی ترکیه برای دسترسی به مقصد مورد نظر استفاده 
می کنند. عالوه بر این، با توجه به فعال نبودن سفارتخانه های 

برخی کشــورهای خارجی در ایران، شهروندان ایرانی به ناچار 
برای پیگیــری امور تحصیلــی، اداری و مهاجرتــی از طریق 

سفارتخانه های مقیم در ترکیه اقدام می کنند.
با این وجود، شدت جهش ویروس کرونا از هفته گذشته در 
ترکیه برای ایران به عنوان همسایه شرقی این کشور نگران کننده 
شده است. خبرگزاری آناتولی در خبری از وزیر بهداشت ترکیه 
نقل کرده که آمار مبتالیان به انوع جهش یافتــه کرونا در این 
کشور درحال افزایش است و این آمار ۷۵ درصد کل مبتالیان را 
تشکیل می دهد. بر همین اساس، مقررات قرنطینه در بسیاری از 

شهرهای ترکیه تمدید شده است.

تکلیف مسافران چه می شود؟

درخواست وزیر بهداشت برای بسته شدن مرز ایران و ترکیه


