
امكان كار مجدد براي بس�ياري از بازنشستگان 
و مستمري بگيران وجود ندارد، از اين رو با توجه 
به افزايش هزينه هاي زندگي و فش�ار معيشتي 
انتظار مي رود وزارت كار با صرفه جويي بخش�ي 
از درآمدهاي خود در مجموعه هايي چون شستا 
و شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي را 
براي پرداخت وام هاي قرض الحس�نه به جامعه 
بازنشس�ته و مس�تمري بگير در نظ�ر بگي�رد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« فق��ر بازنشس��تگان و 
مستمري بگيران باعث شده است برخي از اين افراد 
عالوه بر نياز مجدد به اش��تغال در صف تسهيالت 
بانكي نيز بايس��تند، با اين حال تسهيالت اعطايي 
قرض الحسنه صندوق بازنشستگي تنها 4 ميليون 
تومان است كه ساالنه فقط به 300هزار بازنشسته 

اعطا مي شود. 
افزاي��ش هزينه ه��ا باعث ش��ده تا ه��م در خروج 
بازنشستگان از بازار كار اخالل ايجاد شود و هم اينكه 
فقر در بين 4 تا 5 ميليون بازنشسته و مستمري بگير 
رواج داش��ته باش��د، بدين ترتيب نياز به تسهيالت 
بانكي يك��ي راهكارهاي برطرف كردن مش��كالت 
جامعه بازنشستگان است، زيرا تأمين مالي از طريق 
اشتغال مجدد و راهكارهاي ديگر براي بسياري از اين 

افراد امكانپذير نيست. 
شايد نيروي كار ش��اغل اعم از جوان و ميانسال به 
واسطه اش��تغال دوم يا اضافه كاري بتواند مسيري 
براي تقويت مالي خود ايجاد كند، اما اين امكان براي 
بسياري از بازنشستگان و مس��تمري بگيران وجود 

ندارد، در اين بين با توجه به مش��كالت معيش��تي 
و دس��تمزد اندك بسياري از بازنشس��تگان انتظار 
مي رود تأمين مالي از مسير تسهيالت قرض الحسنه 
در ميان اين بخش از جامعه كه س��ال هاي سال به 

كشور خدمت كرده است، تقويت شود. 
  معاون وزير رفاه:  سيستم بانكي ايران فقر 

را توسعه مي دهد
البته بهره گي��ري از مناب��ع بانكي ب��راي پرداخت 
تسهيالت قرض الحسنه به بازنشستگان نيز مي تواند 
منظور نظ��ر قرار گي��رد، زيرا چن��دي پيش احمد 
ميدري، معاون وزير رفاه نسبت به توزيع ناعادالنه 
تسهيالت بانكي طي دهها سال گذشته انتقاد كرده 
بود.  به گفته وي، براس��اس مطالعات انجام ش��ده 
تنها 12درصد از خانواده هاي ايراني از تس��هيالت 
بانكي استفاده كرده اند، از اين رو بايد در شيوه توزيع 
تسهيالت بانكي تغيير ايجاد شود؛ چراكه دسترسي 
دهك هاي ثروتمند جامعه به تسهيالت بانكي سه 

برابر دهك هاي فقير است. 
گفتني اس��ت، طبق آمار نفوس و مسكن سال 95 
مركز آمار، ايران در ح��دود 24ميليون و 200هزار 
خانوار دارد كه با احتس��اب حرف مع��اون وزير كار 
به اين نتيجه مي توان دس��ت يافت ك��ه در حدود 
2ميليون و 900 هزار خانوار دسترس��ي راحتي به 

تسهيالت بانكي دارند. 
در اين بين البته وزارت كار تالش هايي را در جهت 
تقويت تسهيالت قرض الحسنه به بازنشستگان انجام 

داده است، اما به هيچ عنوان كفايت نمي كند. 

مدي��ركل ام��ور فرهنگ��ي و اجتماع��ي صندوق 
بازنشستگي كش��وري از اعطاي وام قرض الحسنه 
ضروري به 300 هزار نفر از بازنشستگان تا شهريورماه 

امسال خبر داد. 
عب��اس رش��يدي در گفت وگو با ف��ارس گفت: 60 
درصد اعتبارات صندوق مربوط به وام قرض الحسنه 
بازنشستگان در يكي، دو س��ال اخير افزايش يافته 
اس��ت.  وي ادام��ه داد: اعتبار وام ض��روري از 750 
ميليارد ب��ه ه��زار و 200 ميليارد توم��ان افزايش 
پيداك��رده  اس��ت و ح��دود 300هزار بازنشس��ته 

مي توانند از اين وام بهره بگيرند. 
 رش��يدي گفت: اي��ن وام ض��روري از 3 ميليون به 
4 ميليون تومان افزايش يافته اس��ت و پيش بيني 
مي شود تا شهريورماه امسال به 300 هزار نفر داده 
ش��ود.  مديركل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق 
بازنشس��تگي كش��وري گفت: بنابراين قرار اس��ت 
ماهانه به 25 هزار نفر از بازنشستگان وام 4 ميليون  
توماني ب��ا كارمزد 4 درص��د و با اقس��اط 36 ماهه 

پرداخت مي شود. 
وي تصريح كرد: براي دريافت اين وام قرض الحسنه  
نياز به مراجعه فرد به بانك نيس��ت و بازنشستگان 
مي توانند از طريق س��امانه ثبت نام ك��رده و نيازي 
هم به آوردن ضامن ندارند و بازپرداخت آن هم 36 

ماهه خواهد بود. 
در پايان انتظ��ار مي رود ب��ا توجه به نوس��ان های 
اقتصادي و تورم مكرر در اقتصاد معيش��ت جامعه 
كارگري و همچنين بازنشستگان مد نظر مسئوالن 

و متوليان امر قرار گيرد، زيرا بازنشستگان فشارها و 
مشكالت معيشتي زيادي را چه در گذشته و چه در 
ش��رايط كنوني تحمل مي كنند كه عدم امكان كار 
مجدد براي بسياري از اين افراد اين وظيفه را بر عهده 
متوليان امر قرار مي دهد كه تأمين مالي اين افراد از 

مسير هاي ديگر دنبال شود. 
گفتني است كه مجموعه وزارت كار اگر اراده كند، 
مي تواند از مس��ير جلوگي��ري از اس��راف و ريخت 
و پاش هاي صدها ش��ركتي ك��ه در اختي��ار دارد، 
منابع پرداخت وام قرض الحس��نه بازنشس��تگان و 
مس��تمري بگيران را تا حد قابل مالحظه اي افزايش 
دهد، زيرا محدودي��ت در پرداخت چنين وام هايي 
و تش��كيل صف براي اخذ وام قرض الحسنه صورت 

خوشي براي جامعه بازنشستگي كشور ندارد. 
در همي��ن رابطه يك كارش��ناس اقتص��ادي كه با 
بدنه وزارت كار نيز به خوبي آشنا س��ت، در رابطه با 
راهكار منابع جهت پرداخت وام قرض الحس��نه به 
بازنشس��تگان گفت: صندوق بازنشستگي كشوري 
طلب هاي فراواني از اش��خاص حقيق��ي و حقوقي 
مختلف دارد كه اگر تنها بخش اندكي از اين طلب ها 
را با كمك دس��تگاه هاي قضايي اخذ كند، مي تواند 
دهها ميليارد توم��ان منابع ب��راي پرداخت وام به 

بازنشستگان زحمتكش پرداخت كند. 
احم��د ني��ك كار اصفهان��ي گفت: از ط��رف ديگر 
شركت هاي تابعه وزارت كار و صندوق بازنشستگي 
كشوري و همچنين سازمان تأمين اجتماعي منابعي 
را در اختيار دارند كه با سپرده گذاري اين منابع در 
برخي از بانك ها مي توانند امتياز دريافت تسهيالت 
از محل اين س��پرده گذاري را تقديم بازنشستگان 

كنند. 
وي در ادامه اظهار داشت: توزيع ناعادالنه تسهيالت 
بانكي امري اس��ت كه خود به فقر و تشديد فاصله 
طبقاتي در طول سال هاي گذشته منتج شده است، 
زيرا ثروتمندان از امكان��ات الزم و كافي براي اخذ 
تسهيالت بانكي برخوردارند و به سهولت تسهيالت 
دريافت مي كنند؛ در اين بين از آنجايي كه اقتصاد 
ايران تورمي اس��ت دريافت كننده وام ب��ه مرور در 
طول زمان ثروتمند مي شود، بنابراين يك اجحافي 
در توزيع ناعادالنه تسهيالت بانكي به نيروي كار و 
بازنشسته كه از اقشار پايين جامعه هستند، صورت 

گرفته است. 
وي افزود: هم اكنون اگر نظام بانكي را نيز ملزم كرد 
كه بخشي از تسهيالت قرض الحس��نه را در اختيار 
بازنشس��تگان قرار دهد، در واق��ع در جهت جبران 
اجحاف  گذشته گام برداشته ايم، در غير اينصورت 
مجموعه صندوق هاي بازنشستگي مي توانند با زنده 
كردن بخش��ي از وصول مطالبات مع��وق به ويژه از 
اشخاص سياسي و صاحب نفوذ منابع الزم را جهت 
پرداخت انواع وام به تمامي بازنشستگان فراهم آورند، 
كما اينكه مقوله برطرف كردن نياز مالي بازنشسته 
امري اخالقي و ضروري اس��ت، زيرا بسياري از اين 
افراد عمر خود را در جهت خدم��ت به نظام صرف 

كرده اند و امكان كار مجدد را هم ندارند.
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اعطاي وام ضروري به بازنشستگان تقويت شود

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21491بانك انصار
3250154نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار

2401113قندثابت خراسان 
2831131تكنوتار

2382104محورسازان ايران خودرو
191783كابل البرز

133440نوسازي وساختمان تهران 
134038واسپاريملت

96926بيمه دانا
280575نيروكلر

65216ايران خودروديزل 
86420سايپاديزل 

147333نوردآلومينيوم 
318870شيشه وگاز

207444سرمايه گذاري آتيه دماوند
192837سخت آژند
89616سايپاآذين 

136823توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
137023مهركام پارس 

139123سرمايه گذاري ملي ايران 
183729 ايران دارو

417764فراورده هاي نسوزايران 
241837كاشي الوند

112316رينگ سازي مشهد
220830ريخته گري تراكتورسازي ايران 

262435تراكتورسازي ايران 
486161پتروشيميمبين

748785معادن منگنزايران 
163718توليدي كاشي تكسرام 

6447سيمان دورود
249927سرمايه گذاري صنعت بيمه 

402243بهنوش ايران 
7518پارس خودرو

6927زامياد
780172شهد

209718توليدي چدن سازان
165512توسعه معادن وفلزات 

532237فوالدخوزستان
13508ليزينگ ايرانيان

360621 سالمين 
17309حفاريشمال

662133صنايع خاك چيني ايران 
363215پتروشيمي فارابي 

15386س.نفتوگازوپتروشيمي تأمين
11224سرمايه گذاري بوعلي 

14465سرمايه گذاري اعتبارايران
844828قنداصفهان 

719122پااليش نفت بندرعباس
1781852شركت ارتباطات سيارايران
7392بين المللي توسعه ساختمان

22356مخابراتايران
7452سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

11303سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
7742ليزينگ ايران 
8802سيمان داراب 

19044سرمايه گذاري ساختمان ايران
5781سرمايه گذاري سايپا

45007كاشي پارس 
1627920داروسازي سينا

37234قندمرودشت 
10381سايپاشيشه 

31773فروسيليس ايران 
35873سبحاندارو

13731ماشين سازي نيرومحركه 
28402تامين ماسه ريخته گري 

31322سيمان فارسنو
18561سيمان كرمان 

3074216پتروشيمي فناوران
21841كشاورزي ودامپروي مگسال 
56612شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

135624سپنتا
42041پااليش نفت تهران

43521پااليش نفت اصفهان
17310توريستي ورفاهي آبادگران ايران

30960بورس اوراق بهادارتهران
9260بانك پارسيان 

6220بانك صادرات ايران
6350بانك تجارت

10430سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
31900داروسازي زاگرس فارمدپارس

50470داروسازي جابرابن حيان 
136570 داروسازي زهراوي 

35640فيبرايران 
37160فوالدخراسان

42730كارخانجات قندقزوين 
8700ليزينگ خودروغدير

12700ليزينگ صنعت ومعدن 
24290پارس مينو
75380نفت پارس 

7090سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
19080شهدايران 

12010سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
11410سرمايه گذاري سپه 

53370ايران ترانسفو
127000گلوكوزان 

1-9104داروپخش )هلدينگ 
3-18027آسان پرداخت پرشين

1-5428پتروشيمي فجر
1-4701سرمايه گذاري دارويي تامين

1-4686الكتريك خودروشرق 
1-4474سيمان خزر

2-8376جام دارو
1-3721كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

2-7331نوردوقطعات فوالدي 
1-3512دوده صنعتي پارس 

6-17531به پرداخت ملت
1-2463پتروشيمي شيراز
3-7267خوراك دام پارس 

11-26464خدمات انفورماتيك 
1-2212سرمايه گذاري پارس توشه 

4-8030البرزدارو
2-3994گلتاش 

1-1950بانك خاورميانه
1-1808شيشه همدان 

14-25217البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
2-3361موتوژن 

1-1500داروسازي امين 
9-12899گروه صنعتي پاكشو

1-1370گروه پتروشيمي س.ايرانيان
4-5478كيميدارو

2-2671تجارت الكترونيك پارسيان
4-5228توليدمواداوليه داروپخش 

1-1150داروسازي كوثر
1-1093سيمان شاهرود

1-1087ليزينگ رايان سايپا
5-5332ايران ترانسفو
13-13431معدني دماوند

3-2946تايدواترخاورميانه 
4-3775داروسازي فارابي 

بسياري از بازنشستگان براي تأمين مالي امكان كار مجدد را ندارند
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انحصار در فروش برخي از پارچه هاي توليد داخلي 
 تولیدکنندگان پارچه:

 فقط با واسطه ها معامله مي کنیم نه خیاط ها! 
چند س��الي اس��ت كه واردات پارچه هاي ترك و چين��ي محدود و 
توليدات داخلي جايگزين وارداتي ها شده اس��ت، اما صاحبان اين 
كارخانه ها ترجيح مي دهند كه پارچه هاي توليدي شان را به دالل ها 
بفروشند تا خياطان و توليدي هاي شلوار. از اين رو با افزايش قيمت 
دالر انواع پارچه هاي ش��لواري گران ش��ده و در فصول پر تقاضا نيز 
پارچه كمياب مي شود و قيمت آن افزايش مي يابد. اين نابساماني ها 
در حالي است كه حتي اتحاديه پوشاك نيز ترجيح مي دهد در حاشيه 

قرار گرفته و در تخلفات كارخانجات توليد پارچه دخالت نكند. 
صنعت نس��اجي در ايران داراي قدمتي طوالني و يكي از مهم  ترين 
بخش  هاي اشتغالزاست. نساجي در ميان نيازهاي اساسي اقتصادي 
در درجه س��وم اهميت پس از موادغذايي و مس��كن قرار دارد و 4 
درصد ارزش افزوده صنعت��ي و 10 درص��د از كل صادرات صنعت 
كشور را ش��امل مي  ش��ود. در س��ال هاي اخير به همت فعاالن اين 
صنعت توليد برخي از پارچه هاي ش��لوار جين، كتان و ش��لوارهاي 
راحتي داخلي سازي شده و واردات آن كاهش يافته است. با افزايش 
توليد اين پارچه هاي داخلي و كاهش واردات، توزيع و فروش ش��ان 
در اختيار واس��طه ها قرار گرفته و با كمك كارخانجات توليد كننده 
پارچه، انحصار اين پارچه هاي توليد ايران��ي در اختيار دالالن قرار 

گرفته است. 
به گفته توليدي هاي دوخت ش��لوار و لباس انحصار اين واس��طه ها 
عرصه را بر اين فعاالن صنعت پوشاك تنگ كرده و در ماه هاي آخر 
س��ال كه تقاضا افزايش مي يابد، طاقه هاي پارچ��ه به صورت تك و 
بعضاً دانه اي با قيمت گران تر از قبل به فروش مي رس��د و در برخي 
از ماه ها قيمت ها به ق��دري افزايش مي يابد كه از مش��ابه خارجي 
نيز گران تر اس��ت و توليدي هاي دوخت ش��لوار را با مشكل مواجه 
 مي كند و در نهايت به دليل كاهش تيراژ توليد، قيمت تمام شده را

 افزايش مي دهد. 
اين نابساماني در توزيع و فروش پارچه هاي داخلي در حالي است كه 
كارخانه داران براي اينكه با توليدي هاي دوخت لباس طرف حساب 
نباش��ند از فروش پارچه به صورت مس��تقيم خودداري مي كنند و 
كاالي خود را فقط در اختيار دالالن قرار مي دهند. اين انحصار گران 
بازار پارچه نيز با فروش نقد در ماه هاي پاياني سال و شهريور ماه يا 
توقف فروش در اسفندماه و فروردين موجب تعطيلي پيش از موعد 
توليدي ها در ايام پاياني سال ش��ده و كارگران كارگاه هاي دوخت 
شلوار و لباس در ماه هاي فروردين و ارديبهش��ت نيز به دليل عدم 

تأمين پارچه بيكار مي شوند.
 اين روند انحصار طلبي و نابساماني ، سال هاست ادامه دارد و به رغم 
اعتراض فعاالن صنعت پوش��اك، حتي اتحاديه پوشاك نيز حاضر 
نيس��ت به اين موضوع رس��يدگي كند.  ب��ه گفته مدي��ران يكي از 
كارگاه هاي توليدي شلوار اين آشفتگي در توزيع و قيمت از ماه هاي 
پاياني سال 96 به دليل نوسانات قيمت دالر، بيش از سال هاي قبل 
بود؛ به طوري كه دالالن از فروش بيش از پنج طاقه پارچه خودداري 
مي كردن��د و مبل��غ آن را نقد مي گرفتن��د. همچني��ن اين عرضه 
قطره چكاني از هفته دوم اسفندماه به دليل اوج گرفتن افزايش نرخ 
ارز نيز به صفر رسيد و كارگاه هاي دوخت شلوار، لباس كتان و جين 
از 15اسفندماه تعطيل شدند. اين مدير صنعتي مي گويد: اكنون كه 
در هفته پاياني فروردين قرار گرفتيم همچنان پارچه كتان و جين 
ناياب بوده و واس��طه ها از توزيع و فروش آن خ��ودداري مي كنند و 

كارگران نيز بيكار شده اند. 
اين فعال صنعت��ي مي افزايد: دالالن پارچ��ه در حالي قيمت ها را با 
نوسانات قيمت ارز باال و پايين مي كنند كه اين پارچه ها همگي توليد 
داخل بوده و تغييرات قيمت دالر تأثيري بر قيمت آن ندارد. وي از 
بي تفاوتي اتحاديه پوشاك و جلوگيري از تخلفات كارخانجات و ايجاد 
بازار انحصاري انتقاد كرده و اظهار مي دارد: دولت در سال هاي اخير 
تالش كرد از واردات اين پارچه ها جلوگيري كند تا توليد كنندگان 
داخلي حمايت ش��ده و نياز بازار داخل تأمين شود، اما كارخانجات 
بدون توجه به تخلفات اي��ن دالالن و نياز كارگاه هاي دوخت لباس 

فقط به فكر پول و بازگشت سرمايه شان هستند. 
مدير اي��ن كارگاه صنعت��ي مي گويد: اگ��ر حمايت ه��اي دولت از 
كارخانجات داخلي توليد پارچه نبود، ش��ايد پارچه هاي وارداتي با 
قيمت ارزان ت��ري در اختيار ما قرار مي گرف��ت. اينكه پارچه ايراني 
توليد ش��ود، اما به س��ختي و با قيمت گران در اختيار توليدي هاي 
لباس و شلوار قرار گيرد، غير منطقي بوده و تخلف است و متأسفانه 
هيچ سازمان يا دستگاهي و حتي اتحاديه پوشاك كه ادعاي نظارت 
بر صنوف و زيرمجموعه هاي خود را دارند، با اين متخلفان برخورد 

قانوني نمي كنند. 

رئي�س ات�اق بازرگاني اي�ران سياس�ت جدي�د ارزي دول�ت را يك 
ش�وك ناگهاني ب�ه اقتصاد اي�ران دانس�ت و گفت: سال هاس�ت كه 
فعاالن اقتصادي با ش�وك هاي اينچنيني در اقتصاد آش�نا هستند. 
به گزارش »جوان« غالمحسين شافعي در جلسه ديروز هيئت نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از وضعيت كنوني سياست هاي ارزي دولت 
گفت: فعاالن اقتصادي با شوك هاي ناگهاني آش��نا هستند و بارها اين 
اتفاقات را ديده  و پشت سر گذاشته اند. اما متأسفانه دولت هميشه اصرار 
بر تكرار اين اشتباهات دارد، در حالي كه اميدواريم به اين نكته توجه شود 
كه فعاالن بخش خصوصي بازي شونده نيستند، بلكه بازيگر بوده و بايد 

به تمام جوانب كار دقت ش��ود.  وی افزود: 20 سال است كه مقام معظم 
رهبري هر سال را با نام خاصي نامگذاري مي كند كه اين موضوع نشان از 
چالش هاي جدي اي دارد كه اقتصاد با آن مواجه است. اين در حالي است 
كه بنا بر اقتضائات تالش شده تا بتوان نامگذاري سال را بر مسائل اقتصادي 
متمركز كرد.  وي تصريح كرد: حمايت از كاالهاي ايراني به درستي از سوي 
مقام معظم رهبري براي سال جاري نامگذاري شده و در محافل رسانه اي 
نيز به آن توجه شده است. اين در شرايطي است كه دو عامل وجود دارد 
كه همواره طي سال هاي اخير از آن سخن به ميان آمده است.  رئيس اتاق 
بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران ادامه داد: البته وقتي صحبت 

حمايت از كاالهاي ايراني به ميان مي آيد، برخي بر اين باورند كه مردم دچار 
بي حسي شده اند؛ چراكه اين موضوع را سرابي بيش نمي بينند، در حالي كه 
واقعيت اينگونه نيست و كشور توانمندي هاي فراواني را براي فائق آمدن 
بر مشكالت دارد، لكن نه با روش هاي گذشته، بلكه بايد به تمامي عوامل 
اساسي توجه شود.  رئيس اتاق بازرگاني ايران خاطر نشان كرد: آنچه به نام 
حمايت از توليد داخلي صورت گرفته يا با نگاه درآمدزايي يا اعطاي رانت 
بدون قيد و شرط دولت به برخي از افراد بوده است، در حالي كه افزايش 
يارانه توليد، تشويق مردم به هدايت سرمايه هاي خود به بخش توليدي و 

مواردي از اين دست بسيار حائز اهميت است. 

شافعي: سياستگذاري ارزي دولت شوك ناگهاني بود
نگاه درآمدزايي يا اعطاي رانت بدون قيد و شرط دولت به برخي از افراد حمايت از توليد نيست 

   گزارش 2

بهناز قاسمي 

نش�ان  كره جنوب�ي  گم�رك  آماره�اي 
مي ده�د مي�زان واردات نف�ت كره جنوبي 
از اي�ران در م�اه م�ارس نس�بت به س�ال 
گذش�ته 39/3 درصد كاهش يافته اس�ت. 
به گزارش رويترز، بر اس��اس آمارهاي گمرك 
در ماه مارس پنجمين كش��ور وارد كننده نفت 
جهان، 1/37 ميليون تن نفت معادل 324هزار 
و 612 بشكه در روز از ايران نفت خريداري كرد 

كه اين رقم در س��ال گذشته 2/26 ميليون تن 
بود. البته آن زمان ميزان واردات اين كش��ور از 

ايران ركورد زده بود. 
كره جنوبي يكي از بزرگ ترين مش��تريان نفت 
ايران اس��ت كه ميعانات گازي يا نفت بس��يار 
فوق العاده س��بك خريداري مي كن��د، اما در 
آمارهايي كه منتشر ش��ده نوع نفت خريداري 

شده توسط كره جنوبي مشخص نيست. 

خريد نفت كره جنوبي  از ايران  40درصد كاهش يافت
   جهان نما

جوان


