
 باز هم صادرات بي حس�اب و كت�اب محصوالت 
كشاورزي قيمت را در بازار داخل گران كرد. طي 
10 روزگذشته صادركنندگان حدود 900 كاميون 
گوجه فرنگي به اقليم كردستان عراق صادر كردند 
و همزمان قيمت اين كاال در ب�ازار داخلي به 12تا 
14هزار تومان رسيد. اين در حالي است كه رئيس 
اتحاديه ميوه و تره بار دليل گراني قيمت گوجه را 
تغيير فصل اعالم كرده بود.اگر افزايش صادرات 
منجر به بهره مندی كشاورز و دولت بود،  قابل تحمل 
می بود اما كشاورزان معموالً از صادرات بی بهره اند 
دولت كم بهره اس�ت و  در اين مي�ان دالالنی كه  
گوجه را انبار كرده اند ، سود اصلی را می برند و زيان 
اصلی نيز به شهروندان می رسد كه  در فصولی از 
سال  بايد اين محصول را به چند برابر قيمت بخرند. 
وقتي متولي توليد و صادرات، در آستانه تغيير فصل و 
احتمال كاهش عرضه گوجه فرنگي به بازار، صادرات 
را آزاد مي كنند و بدون اينكه نظارتي بر ميزان صادرات 
و عرضه در بازار داش��ته باش��ند، نتيجه آن مي شود 

كه قيمت ب��ه يك باره در ب��ازار افزاي��ش يابد و حق 
مصرف كننده داخلي تضييع شود. 

به گزارش »جوان« طي 10روز گذشته قيمت گوجه 
فرنگي به يك ب��اره در ميدان اصلي مي��وه و تره بار از 
كيلويي 5 هزار تومان به 12تا 14هزار تومان افزايش 
يافت. اين افزايش قيم��ت با كاهش كيفيت و عرضه 
همراه بود. با پيگيري رسانه ها درخصوص داليل گراني 
قيمت گوجه فرنگي، رئيس اتحاديه ميوه و تره بار تغيير 
فصل را موجب افزايش قيمت ها دانست و اعالم كرد به 

زودي قيمت ها ارزان مي شود.
 اين اظهارات در حالي است كه صادرات گوجه موجب 

گراني قيمت در بازار داخل شده بود نه تغيير فصل. 
    ماجراي نبود نظارت بر صادرات 

ارديبهشت امس��ال اقليم كردس��تان در راستاي 
حماي��ت از تولي��د داخلي خ��ود ب��راي صادرات 
گوجه فرنگي از م��رز اي��ران تعرف��ه را افزايش و 
محدوديت هايي را اجرا كرد. از تاريخ 26 مهرماه، 
محدوديت صادرات گوجه فرنگي به عراق برداشته 

شد. همزمان با انتش��ار اين خبر صادركننده هاي 
ايران��ي و تجار اي��ن اقليم گوجه ه��اي موجود در 
سردخانه ها و انبار هاي ايران را جمع آوري كردند 
و در مدت 11روز حدود 14هزار تن گوجه  به مرز 
اقليم كردستان صادر شد.  در روزهاي ابتدايي لغو 
محدوديت هاي ص��ادرات گوجه فرنگي به  عراق، 
اين محصول از س��وی تجار اقليم تا هر كيلو800 
دينار معادل 17هزار تومان نيز خريداري شده، اما 
در روزهاي اخير با افزايش شديد عرضه  محصول، 
قيمت كاهش چشم گيري داشته و به 250دينار، 
حوالي 5 هزار تومان افت كرده است. بخش مهمي 
از گوجه فرنگي ه��اي صادرات��ي از ن��وع بوته اي و 
سردخانه اي مي باشد كه با هزينه هاي حمل و ساير 
خدمات بس��يار نزديك به قيمتي مي باشد كه در 
روزهاي اخير از سوی تجار اقليم كردستان عراقي 
خريداري شده است. پيگيري هاي تسنيم حاكي از 
اين است كه بخش مهمي از اين صادرات به صورت 

ريالي انجام شده است. 

   فساد گوجه ها در مرز
روزگذشته مدير كل گمرك باشماق با تأييد صادرات 
۹00كاميون گوجه فرنگي و با اشاره به حواشي اخير 
فضاي مجازي درخص��وص معطل��ي كاميون هاي 
صادراتي گوجه فرنگي در مرز باشماق گفت: »از ميان 
۹00 كاميون، اخيراً تعداد دو كاميون گوجه فرنگي به 
دليل مالحظات قرنطينه اي ط��رف مقابل، به داخل 
كشور برگش��ت داده ش��د كه صاحب كاال نسبت به 
تفكيك گوجه هاي فاسد از گوجه هاي سالم اقدام و 
حدود سه تن از آن، در محوطه در انتظار اقدام قانوني 
براي معدوم نمودن تخليه گردي��د.«  فريد حق پناه 
افزود: »متأسفانه با برداشته شدن محدوديت، تعداد 
كاميون هاي گوجه فرنگي به سوي مرز اقليم كردستان 
در مدت بسيار كوتاه افزايش يافت و همين امر موجب 
شد، تجار كرد قيمت خريد را كاهش دهند.« گزارش 
جوان حاكي از آن است، ميزان عرضه گوجه در ميدان 
اصلي ميوه و تره بار همچنان پايين اس��ت و به دليل 
گراني قيمت، خرده فروشان تمايلي به خريد گوجه 

از ميدان ندارند.  
    40 روز صبر كنيد! 

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي هم اعالم 
كرد: »تا 40 روز آينده ب��ا ورود محصوالت جنوب به 
بازار، قيمت ها متعادل خواهد ش��د.« اسداهلل كارگر 
افزود: »تغيير فصل و كاهش توليد برخي محصوالت 
كش��اورزي از جمله داليل اين امر اس��ت. توليد در 
مناطق اطراف تهران از جمله ورامين، كرج و شهريار 
به دليل كاهش دما كم شده و در نتيجه قيمت ها باال 
رفته است.« وي با بيان اينكه قيمت اين محصوالت با 
ورود توليدات جنوب كشور متعادل مي شود، افزود: 
»متأس��فانه عدم نظارت بر توليد و ص��ادرات تعادل 
بازار را بهم مي ريزد. اخيراً با كاهش ارس��ال گوجه از 
شهرستان ها مواجه شديم و با پيگيري موضوع گفته 
شد كه به دليل سرماي هوا، اين محصول كم است و 
امكان ارسال به تهران نيس��ت. در حالي كه موضوع 
صادرات بي حساب و كتاب گوجه بود كه البته برخي 
محموله ها ارزان تر از بازار داخلي به تجار كرد فروخته 
شده است.« كارگر در واكنش به اين مسئله كه قيمت 
گوجه فرنگي در برخي مناطق شهر تا كيلويي 15هزار 
تومان هم رسيده است، گفت: »فروشندگان در مراكز 
خرده فروشي مجاز هستند تا ۳5 درصد سود به نرخ 
فاكتوري كه دارند اضاف��ه و محصول را عرضه كنند، 
بنابراين بايد حتماً فاكتور داشته باشند و بدون فاكتور 

نمي توانند اعمال قيمت كنند.«
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س�خنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني 
از افزاي�ش هزينه هاي توليد چون ش�يرخام، 
حمل و نقل، بس�ته بندي و چربي س�خن گفت 
و با اش�اره به اينك�ه قيمت گذاري دس�توري 
شركت هاي لبنياتي را تحت فش�ار قرار داده 
اس�ت، گفت: قيمت مصوب ش�يرخام 3 هزار 
و 100 تومان اس�ت، اما تا به ام�روز نه تنها اين 
قيم�ت در خريد و ف�روش ش�يرخام رعايت 
نشده، بلكه 30 درصد هم افزايش يافته است 
و شركت هاي لبني شير خام را با قيمت بيش از 
4هزار تومان از دامداران خريداري مي كنند. 
محمدرضا بني طبا در گفت و گو با ايسنا، با بيان 
اينكه ستاد تنظيم بازار 26 ش��هريور مصوبه اي 
را اب��الغ كرد كه ب��ه فوريت س��ازمان حمايت از 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان ب��ا توجه به 
افزايش هزينه نهاده هاي دامي براي محصوالت 

لبني و ش��ير خام قيمت گ��ذاري جديدي كند، 
اظهار كرد: از آن زمان تاكنون هيچ اقدامي صورت 
نگرفته و اين در حالي است كه هزينه هاي توليد 

همچنان رو به افزايش است. 
وي ادام��ه داد: قيمت مصوب ش��يرخام ۳ هزار 
و 100 تومان اس��ت، اما تا به امروز ن��ه تنها اين 
قيمت در خريد و فروش ش��ير خام رعايت نشده 
بلكه ۳0درصد هم افزايش يافته و ش��ركت هاي 
لبني ش��ير خام را با قيمت بيش از 4هزار تومان 
از دامداران خري��داري مي كنند. دام��داران نيز 
معتقدند كه قيمت تمام شده شيرخام براي آنها 

بيشتر از قيمت مصوب دولتي است. 
س��خنگوي انجم��ن صنايع فرآورده ه��اي لبني 
تصريح ك��رد: هزينه ه��اي حمل و نقل 40درصد 
افزايش يافته است. قيمت مواد پتروشيمي طي 
ش��ش ماه با 50 درصد رش��د مواجه شده است. 

همچني��ن قيمت مص��وب چربي ه��ر يك دهم 
درصد 50 تومان است كه در بازار با قيمت بيش از 

70تومان معامله مي شود. 
كاغذ بسته بندي تتراپك در بازار يافت نمي شود و 
اگر هم پيدا شود، بسيار گران است و با وجود اين 
شرايط قيمت لبنيات همچنان سركوب مي شود. 
بني طبا در ادامه گفت: صناي��ع لبني طي دوماه 
گذش��ته بارها ب��ا س��ازمان حماي��ت و تنظيم 
بازار مكاتباتي داش��تند و خواس��تار رس��يدگي 
به اين موضوع ش��دند، ولي توجهي نمي ش��ود و 

كارخانه هاي لبني تحت فشار هستند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه 10محصول لبني كه س��تاد 
تنظيم بازار بر آنها قيمت گذاري كرده و 80 درصد 
توليدات كارخانه ها را شامل مي شود، شركت ها 
را به مرز ضرر و زيان رس��انده اس��ت، گفت: اگر 
قيمت ها اصالح نش��ود كارخانه هاي لبني قدرت 

توليد خود را از دس��ت مي دهند و با اين شرايط 
ديگر امكان توليد وجود نخواهد داشت. 

س��خنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني در 
بخش ديگري از صحبت هايش گفت: براي مثال 
شيركم چرب 5/1 درصدي يك ليتري 5 هزار و 
600 تومان قيمت گذاري شده در حالي كه قيمت 

تمام شده آن حدود 7 هزار تومان مي شود. 

رئيس انجمن صنفي صاحبان اماكن فروش و عرضه 
فرآورده هاي نفت�ي گفت: بنزين س�وپر با كاهش 
۶0درصدي فروش روبه رو ش�ده ك�ه اين موضوع 
به افزايش آلودگي در كالنش�هرها منجر مي شود. 
اسداهلل قلي زاده در گفت وگو با فارس با اشاره به كاهش 
مصرف بنزين سوپر در كش��ور گفت: در سال جاري 
بنزين سوپر با كاهش60 درصدي فروش روبه رو شده 
است كه اين موضوع به افزايش آلودگي در كالنشهرها 
منجر مي شود. از زمان افزايش قيمت بنزين و خصوصاً 
حذف فروش يارانه اي بنزين س��وپر استقبال مردم با 
توجه به گراني اين سوخت كمتر شد، به طوري كه در 
اواخر سال ۹8 اين كاهش تا 80 درصد رسيد. وي گفت: 
همچنين جايگاه هاي سوخت طي ساليان از بابت فروش 

بنزين سوپر متضرر مي شدند، چراكه تبخير اين فرآورده 
باالس��ت و ش��ركت هاي تابعه وزارت نفت آن را براي 
جايگاه داران جبران نمي كنند، با افزايش قيمت بنزين 
و شيوع كرونا زيان هاي فوق االش��اره براي جايگاه ها 
فزوني يافت و در حق العمل سال ۹۹ نيز هيچ تالشي 
بابت مرتفع نمودن مش��كل صورت نگرفت. قلي زاده 
اضافه كرد: هم اكنون جايگاه هاي س��وخت خصوصا 
جايگاه هاي كم فروش در ش��رايط بد مالي قراردارند و 
تأخيرها در اجراي مصوبات و پرداخت مطالبات و نگاه 
يك طرفه مخل فعاليت ايشان شده است. جايگاه هايي 
وجود دارند كه هم اكنون فروش بنزين س��وپر ايشان 
روزانه كمتر از 2000ليتر اس��ت و طبيعي اس��ت كه 

جايگاه دار رغبتي براي فروش آن ندارد. 

افزايش ۳۰درصدي قيمت شيرخام

كاهش ۶۰ درصدي فروش بنزين سوپر 
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صادرات »گوجه دالالن« به اقليم
دوباره فصل گرانی را در ايران رقم زد

  صنعت

  انرژی

بهناز قاسمی
  گزارش  

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
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سرمايه گذاري خارجي در جهان نصف شد
سازمان ملل اعالم كرد: سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان 
به علت ترس از رك�ود عميق اقتص�ادي در نيمه اول س�ال 2020 
نس�بت به مدت مشابه س�ال قبل 49 درصد س�قوط كرده است. 
به گزارش رويترز، س��ازمان كنفرانس تجارت و توس��عه سازمان ملل 
)آنكتاد( در گزارش��ي اعالم كرد كه جريان س��رمايه گذاري مستقيم 
خارجي به سمت اقتصاد اروپا در نيمه نخس��ت 2020 براي اولين بار 
منفي شده است و از 202 ميليارد دالر به 7ميليارد دالر كاهش يافته 
است. اين در حالي است كه جريان سرمايه گذاري مستقيم به سمت 
اياالت متحده 61  درصد كاهش يافته و به 51ميليارد دالر رسيده است. 
براساس اين گزارش، سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهاني نيز سقوط 
كرد، چراكه شركت هاي چند مليتي س��رمايه گذاري ها را براي حفظ 

نقدينگي خود به تعويق انداختند. 
جيمز ژان، مديربخش س��رمايه گذاري و كس��ب و كار آنكتاد، در يك 
كنفرانس خبري گفت: جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهاني 
طي نيمه اول س��ال جاري تقريباً به نصف كاهش يافت و از آنچه براي 
كل سال پيش بيني كرده بوديم، شديدتر بود. ژان گفت: انتظار مي رود 
جريان سرمايه گذاري مستقيم جهاني امسال ۳0 تا 40 درصد و با شدت 

كمتر در سال 2021، 5 تا 10درصد كاهش يابد. 
.................................................................................................................     

افزايش صادرات تركيه به عربستان 
به رغ�م تحري�م غيررس�مي عربس�تان و ممنوعي�ت واردات از 
تركيه، آمارهاي رس�مي نش�ان مي دهد واردات ري�اض از آنكارا 
در ماه آگوس�ت نس�بت به ماه پي�ش از آن افزايش يافته اس�ت. 
به گزارش رويترز، برخي از تاجران س��عودي و ترك بيش از يك سال 
است كه مي گويند رياض به علت تنش هاي سياسي ميان دو كشور، يك 
تحريم غيررسمي عليه واردات از تركيه اعمال كرده است، اما اين ادعا 

هنوز خود را در ارقام تجاري ميان دو كشور نشان نداده است. 
براس��اس آمارهاي رس��مي عربس��تان، حجم واردات از تركيه در ماه 
آگوست به  8۳۳/6ميليون ريال )222/28 ميليون دالر( افزايش يافته 
است. اين رقم در ماه جوالي برابر با 6۹۳/4 ميليون در سال بود. به اين 

ترتيب، تركيه، نهمين صادركننده بزرگ به عربستان است.
 همچنين ميزان واردات از تركيه در جوالي نيز نسبت به ماه پيش از آن 
افزايش يافته بود. صادرات كنندگان ترك گفتند اخيراً از سوي عربستان 
تحت فشار قرار گرفته اند. رئيس اتاق هاي بازرگاني غيردولتي عربستان 
در اين ماه خواستار تحريم محصوالت تركيه شد و يكي از فروشگاه هاي 

زنجيره اي بزرگ اعالم كرد ديگر محصوالت تركيه اي را نمي خرد. 
دولت عربس��تان اعالم كرده اس��ت مقامات هيچ محدوديت هايي بر 

كاالهاي تركيه اي اعمال نكرده اند. 
.................................................................................................................    

روز سياه بورس هاي جهاني
شاخص هاي بورسي امريكا، اروپا و آس�يا با ريزش هاي سنگين 

مواجه شدند. 
به گزارش بلومب��رگ، همزمان با افزايش س��رما نگراني ها از قدرتمندتر 
شدن كرونا شدت گرفته است و رشد نسبي قربانيان و افزايش محسوس 
مبتاليان بيانگر اين موضوع اس��ت كه جهان تا مدتي نامعلوم درگير اين 

ويروس مرگبار خواهد بود. 
سرعت ش��يوع در برخي از مناطق به حدي باال بوده كه مقامات مجبور 
به اعمال مجدد قرنطينه ها شده اند كه اين مسئله به معناي كمتر شدن 
اميدها براي احياي سريع رشد اقتصادي خواهد بود. انتظار مي رود اقتصاد 
جهان امسال را با ثبت رش��د منفي قابل مالحظه اي برساند كه حتي از 
عملكرد دوران موسوم به ركود بزرگ در سال 2008 نيز بدتر خواهد بود. 
در وال استريت، بيشتر شاخص ها نزولي بودند تا جايي كه دو شاخص از 
سه شاخص اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 2/41درصد كاهش نسبت به روز 
قبلش و در سطح 27 هزار و 65۳/۳۳ واحد بسته شد. در معامالت بورس 
اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن با 1/16 درصد ريزش نسبت 

به روز قبلش و در سطح 57۹2/01 واحد بسته شد. 
شاخص »دكس ۳0« بورس فرانكفورت در آلمان با كاهش ۳/71درصدي 
و ايستادن در سطح 12 هزار و 177/18 واحدي به كار خود خاتمه داد و 
شاخص »كك 40« بورس پاريس با افت 1/۹درصدي در سطح 4816/12 

واحد بسته شد. 
.................................................................................................................    
فرار كاركنان سكوهاي نفتي خليج مكزيك

در آس�تانه وق�وع بيس�ت و هفتمي�ن طوف�ان فص�ل ج�اري 
ك�ه انتظ�ار م�ي رود ب�ه ي�ك طوفن�د قدرتمن�د تبدي�ل ش�ود، 
تخلي�ه س�كوهاي  ب�ه  دوش�نبه  روز  نف�ت  توليدكنن�دگان 
تولي�د فراس�احلي در خلي�ج مكزيك�وي امري�كا اق�دام كردند. 
به گزارش ايسنا، شركت هاي BP و شورون اعالم كردند كاركنانشان را از 
تأسيسات فراساحلي خليج مكزيكو تخليه كرده و مسير طوفان گرمسيري 

را زير نظر دارند. 
مركز ملي طوفان امريكا اعالم كرده كه اين طوفان ممكن است پيش از 
رسيدن به شبه جزيره يوكاتان به يك طوفند قدرتمند تبديل و امروز 
با قدرت يك طوفند به ش��مال منطقه گلف كاست نزديك شود. اين 
طوفان تا صبح روز دوشنبه در 285 كيلومتري جنوب جزيره كوزومل 
مكزيك بود و با سرعت ۹ مايل بر ساعت به سمت شمال غرب حركت 

مي كرد. 
دولت مكزيك براي بخش هاي شبه جزيره يوكاتان هشدار طوفند صادر 
كرده است. شركت BP در بيانيه اي اعالم كرد با توجه به پيش بيني ها از 
حركت طوفان به سمت مركز يا شمال شرق خليج مكزيكو در چند روز 
آينده، ما اقدامات احتياطي را در پيش گرفتيم و كاركنان از چهار سكوي 

توليد در اين منطقه تخليه شدند. 
ش��ورون هم اعالم ك��رد: كاركنان غيرض��روري خود را تخلي��ه كرده و 

تأسيسات انرژي ساحلي هم مسير طوفان را پيگيري مي كنند. 
توليد نفت فراساحلي منطقه خليج مكزيكوي امريكا حدود 17 درصد از 
توليد نفت و 5درصد از توليد گاز طبيعي اين كش��ور را تشكيل مي دهد. 
در فصل طوفان هاي گرمسيري امسال 10 طوفان به خاك امريكا رسيده 
كه آخرين شان طوفان دلتا بود كه چند هفته پيش از بخش هايي از اين 

كشور عبور كرد.
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