
در شرايطي كه مواد خوراكي نسبت به ابتداي 
دولت روحاني ۴۱۱درصد گران شده، سخنان 
رئيس جمه�ور درباره اينكه فقط دو س�ه كاال 
ش�رايط غيرقاب�ل قب�ول دارن�د و ۹۷درصد 
كاالهاي اساس�ي ش�رايط قابل قبولي دارند، 
نشان مي دهد كه چرا دولت تالشي براي رفع 
گراني ها نك�رده، چراك�ه در رأس دولت اين 
اعتقاد وجود دارد كه اوضاع بازار به جز دو سه 
كاال كاماًل خوب است. براساس آمار از ابتداي 
دول�ت روحاني تاكن�ون، قيم�ت موادغذايي 
پرمصرف مردم بين ۱۴۹ تا ۷۵۷ درصد افزايش 
يافته است. باالترين رشد قيمت مربوط به كره 
پاستوريزه با ۷۵۷درصد بوده و سيب زميني 
كمي ب�راي دولت روحان�ي آب�روداري كرده 
و با افزاي�ش ۱۴۹ درصدي كمتري�ن افزايش 
قيم�ت را در اي�ن دول�ت داش�ته اس�ت. 
اعتماد ب��ه نفس دولتم��ردان در توجيه عملكرد 
ضعيف شان در تنظيم بازار موادغذايي و كاالهاي 
اساس��ي بي نظير اس��ت، به طوری كه با گذشت 
هش��ت س��ال از دولت داری همچنان معتقدند 
دولت قب��ل مقصر هم��ه چيز می باش��د. زماني 
روحاني در دولت قبل معتقد بود كه علت گراني ها 
سوءمديريت دولت وقت است، اما اكنون در دولت 
خودش مدعي است كه علت گراني ها نبود وزارت 

بازرگاني و تحريم هاست. 
براس��اس گزارش مرك��ز آمار، ش��اخص قيمت 
مصرف كننده خانوارهاي شهري كشور از ابتداي 
دولت روحان��ي تا پاي��ان س��ال ۱۳۹۹ بيش از 
۳۱۴درصد افزايش يافته كه به معناي متوس��ط 
گراني كاالهاي مصرفي مردم در اين مدت است. 
گراني كااله��اي مصرفي در بين م��واد خوراكي 
بيشتر از رقم افزايش شاخص كل بوده است، به 
طوري كه افزايش شاخص قيمت مصرف كننده 
خانوارهاي شهري كشور از ابتداي دولت روحاني 
تا پايان سال گذشته ۳۱۴ درصد بوده، اما افزايش 

قيمت موادغذايي در اين مدت ۴۱۱درصد بوده 
است. به عبارت ديگر از ابتداي دولت روحاني تا 
پايان سال گذشته قيمت موادغذايي بيش از پنج 

برابر شده است. 
افزايش شديد قيمت موادغذايي در دولت روحاني 
در حالي رخ داده كه روحاني در زمان دولت هاي 
نهم و دهم مدعي بود، براي مهار گراني ها برنامه و 
تدابيري وجود دارد كه اگر او رئيس جمهور شود 

برنامه هاي كوتاه مدتي براي مهار گراني دارد. 
  ركوردداران گراني در دولت روحاني 

براس��اس آمار از ابتداي دولت روحاني تاكنون، 
قيمت موادغذاي��ي پرمصرف م��ردم بين ۱۴۹ 
تا ۷۵۷ درص��د افزاي��ش يافته اس��ت. باالترين 
رش��د قيمت مربوط به كره پاس��توريزه با ۷۵۷ 
درص��د بوده اس��ت و س��يب زميني ك��ه در اين 
سال ها خبرس��ازترين كاالي مصرفي بوده، براي 
دولت روحاني آب��روداري كرده و با افزايش ۱۴۹ 
درصدي، كمترين افزايش قيمت را در اين دولت 

داشته است. 
بعد از كره، كاالهايي مانند چاي، قند و ش��كر در 
رتبه هاي بعدي با رشد ۵۵۸،۵۱۷ و ۴۹۰ درصدي 
قرار گرفته اند كه به جز چ��اي دو كاالي ديگر از 
كاالهاي توليد داخلي هس��تند كه در سال هاي 
اخير به دليل خصوصي سازي غيرمنطقي توليد 
دو كاال دچار آسيب شده است. همچنين خيار با 
رشد ۴۷۴ درصدي بيشترين رشد را در ميان انواع 
ميوه هاي موجود در بازار از آن خود كرده و گوجه 
فرنگي نيز با رش��د ۲۳۴ درص��دي در رده باالي 

سيب زميني قرار گرفته است. 
مرغ و گوشت با رش��د ۳۴۹ و ۳۵۸ درصدي در 
ميان كااله��اي پرمصرف در رتبه ه��اي پايين تر 
قرار گرفته و بعد از آن پياز، روغن مايع و برخي از 

حبوبات جاي دارند. 
در طول هشت سال گذش��ته، در ميان كاالهاي 
فوق س��يب زميني و پياز به دليل بي برنامگي در 

كشت اين دو كاال و عدم برنامه ريزي درست براي 
صادرات و نداشتن برآورد صحيح از ميزان مصرف 
داخلي بيشترين نوسان را داشتند، اما در نهايت 
سيب زميني كمترين رشد قيمت را در اين مدت 
تجربه كرده اس��ت. كره، روغن و مرغ نيز در اين 
مدت خبرساز ش��ده و اوج افزايش قيمت آنها در 

سال ۹۹ بوده است. 
  ركورد گراني موادغذايي دهه هاي اخير 

در سال ۹۹ شكسته شد
براس��اس گزارش مركز آمار قيمت مواد غذايي 
در ۹ ماه نخست س��ال ۱۳۹۹ بيش از ۵۴درصد 
افزايش يافته كه در دو دهه اخير بي س��ابقه بوده 
و باالترين فش��ار تورم موادغذايي به مردم وارد 

آمده است. 
براساس گزارش جديد مركز آمار، شاخص قيمت 
موادغذايي در آذر سال گذشته به ۳۵۷/۷ واحد 
رسيد كه نسبت به شاخص پايان سال۹۸، ۵۴/۲ 
درصد افزايش داشته اس��ت. اين آمار بيانگر آن 
است كه در ۹ ماه نخست امسال قيمت موادغذايي 
به طور متوسط ۵۴/۲ درصد افزايش يافته است. 
گراني ۵۴/۲ درصدي مواد غذايي در س��ال ۹۹، 
باالترين ركورد گراني در دو دهه اخير محسوب 
مي شود. ركورد قبلي مربوط به سال ۱۳۹۷ بود 
كه در ۹ ماه نخست آن س��ال موادغذايي ۵۲/۹ 

درصد گران شده بود. 
  تخت  گاز گراني در سال ۱۴۰۰ 

برخالف وعده رئيس جمهور و س��خنگوي دولت 
براي ثبات بازار و عدم افزاي��ش قيمت كاالهاي 
اساسي در چهار ماه انتهايي دولت، طي دو هفته 
ابتداي سال جديد قيمت برخي كاال ها و خدمات 

دولتي به صورت رسمي افزايش يافت. 
تنها چهار روز پس از آغاز س��ال جديد، حس��ن 
روحاني در اولين جلس��ه هيئت دولت در س��ال 
۱۴۰۰ گفت:»هرچه قرار بود اجناس گران شود، 
سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و كشاورزي خواهش 

مي كنم اين چهار ماه بگذاريد بازار ثبات داش��ته 
باشد تا مردم احساس راحتي كنند.«

انتظار مي رفت بعد از سخنان رئيس جمهور مبني 
بر ثبات قيمت ها در س��ال جدي��د و حداقل در 
چهار ماه انتهايي دولت، شاهد كمترين افزايش 
قيمت ها باشيم، اما از ۱۴ فروردين افزايش رسمي 
قيمت مرغ، تعرفه هاي پزش��كي، خودرو، آب و 

برق، مواد آرايشي و بهداشتي آغاز شد. 
به عن��وان مثال قيم��ت مرغ بع��د از اينكه صف 
طوالني خريد آن شكسته نشد با تصميم كميته 
كش��وري قرارگاه س��اماندهي با ۴ ه��زار و ۵۰۰ 
تومان افزايش به صورت رس��مي ب��ه ۲۴ هزار و 
۹۰۰ تومان رسيد و قيمت آن ۲۲درصد افزايش 
يافت. مي دانيد در ۱۵ تا ۲۰ روز گذشته در چند 
كاال يا خدمت، قيمت ها به صورت رسمي افزايش 

يافته است؟ 
  خ�ودرو ۱۴ درصد ب�ه عالوه ت�ورم بهار 

۱۴۰۰
به گفته رئيس شوراي رقابت، خودرو هاي توليدي 
براس��اس تورم ۱۴ درصدي زمس��تان به اضافه 
تورم بخشي كه از سوي بانك مركزي اعالم شد، 
افزايش نرخ يافتند، اما در نهايت عالوه بر افزايش 
ن��رخ بيمه خودرو، ح��دود ۸ت��ا ۹ درصد قيمت 

خودرو گران شد. 
  آب و برق، افزايش ۷ درصدي

از ابتداي ارديبهش��ت امس��ال تعرفه آب و برق 
مصرف كنندگان ح��دود ۷ درصد افزايش يافت. 
سخنگوي صنعت برق كشور هم از جزئيات اين 
افزايش بهاي آب و برق گفت: »طبق مصوبه سال 
۹۸ هيئت وزيران و تأكيد رئيس جمهور، وزارت 
نيرو تنها مي توان��د ۷درصد تعرفه ه��اي برق را 
نسبت به سال قبل از آن افزايش دهد. در واقع هر 
س��ال افزايش تعرفه بيش از رقم ۷ درصد اعمال 
نخواهد شد و حتي كس��اني كه از الگوي مصرف 

برق، كمتر مصرف كنند پاداش هم مي گيرند.«
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گرانی 8 برابری کره پاستوریزه با تدبیر 8 ساله 
پاستورنشینان!

كره پاستوريزه با ۷۵۷درصد گرانی در طول دولت روحانی آبروی پاستورنشينان را برده و افزايش بقيه اقالم خوراكی 
نيز غيرقابل باور است، با اين حال »سيب  زمينی« با افزايش ۱۴۹درصدی، اندكی برای دولت آبروداری كرد!

۵۷۰ پرونده مقابله با قاچاق سازمان يافته به 
ارزش 2۰ هزار ميليارد تومان تش�كيل شده 
كه تاكنون ۱۶2پرونده ب�ا جزاي نقدي ۶هزار 
و ۳۰۰ ميلي�ارد توم�ان قطعيت يافته اس�ت. 
علي مويدي خرم آب��ادي، در گفت و گو با مهر با 
اشاره اينكه تحقق پش��تيباني از توليد در گروي 
رفع موانع مقابله با قاچاق اس��ت، گفت: »مقابله 
مؤثر و هوش��مند با قاچ��اق به عن��وان يكي از 
فرآيندهاي اساس��ي مبارزه با اين پديده شوم، 
موجب مي شود تا خطر انجام اين تخلف و جرم 
افزايش يافته و بازدارندگي آن آش��كارتر شود. 
س��تاد با اين نگاه در پرتو تأكي��دات مقام معظم 
رهبري در س��ال هاي اخير ب��راي حمايت همه 
جانبه از توليد و با توجه به تش��ديد تحريم هاي 
ظالمانه و ش��يوع بيماري كرونا و درك ضرورت 
ايجاد شده براي تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز 
مردم، تمركز برنامه ها و اقدامات مقابله اي خود را 
بر كاالهاي اساسي قرار داده و با اتخاذ تمهيداتي 
فوق العاده، توفيقات چشمگيري براي مهار قاچاق 
دام، سوخت، گندم، اقالم شوينده و بهداشتي و 

ساير كاالهاي اساسي به دست آمد.«
رئيس س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز افزود: 
»همچنين با توج��ه به اهميت تمرك��ز مبارزه 
با قاچاق كالن و س��ازمان يافت��ه، معاونت امور 
مقابل��ه و هماهنگي حقوق��ي حركتي نظام مند 
را در جهت هدايت كش��فيات از كش��ف خرد و 
تصادفي به س��مت كش��فيات علمي و سازمان 
يافته در سال هاي اخير آغاز كرده و نتايج مثبتي 
نيز در اين زمينه حاصل شده، به طوري كه آمار 

پرونده هاي متشكله ۱۰ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل، از حيث ارزش ۷۶ 

درصد افزايش يافته اند.«
وي گفت: »ارزش كلي كشفيات نيز در ۱۰ ماهه 
س��ال ۱۳۹۹، معادل ۱۳۶ هزار ميلي��ارد ريال 
بوده كه اين رقم در مدت مش��ابه س��ال قبل از 
آن، ۱۲۴ هزار ميليارد ريال بوده است. در مسير 
مب��ارزه با قاچاق س��ازمان يافت��ه و پرونده هاي 
ملي و مهم، بيش از ۵۷۰ پرونده با ارزش��ي بالغ 
بر ۲۰۰ ه��زار ميليارد ريال به صورت مس��تمر 
تحت رصد و پيگيري س��تاد قرار دارد كه از اين 
تعداد ۱۶۲پرونده با ج��زاي نقدي بالغ بر ۶هزار 

و ۳۰۰ ميليارد تومان قطعيت يافته و به اجراي 
حكم رس��يده و اجراي احكام اين پرونده ها نيز 
در كارگروه اجراي احكام با قوه قضائيه از جمله 
برنامه هاي پيش روست و تعيين تكليف مابقي 
پرونده ها نيز در حال پيگيري از مراجع قضايی و 

رسيدگي كننده است.«
مويدی تصريح كرد: »بديهي است صرف مجازات 
و جزاي نقدي در برخي پرونده ها كارگشا نيست 
به همين جهت در پرونده هاي سازمان يافته در 
كنار جزاي نق��دي، قانونگذار محت��رم مجازات 
حبس را نيز مقرر كرده است، ۴ هزار و ۷۳۳ماه 
حبس ب��راي ۳۲۰ نفر از متهمي��ن پرونده هاي 

مذكور ب��ا پيگيري ه��ا و همراهي ق��وه قضائيه 
مخصوصاً در س��ال گذش��ته صادر ش��ده است. 
۲۰ س��ال حبس براي قاچاقچي جرايم پزشكي 
اصفهان، دو س��ال حبس براي مباش��ر و حامل 
قاچاق، ۲۰ شمش طال و ده ها مورد ديگر از اين 
دس��ت احكام كه عمدتاً در ح��ال اجراي حكم 

است.«
اين مقام مسئول افزود: »در حوزه قضايی نيز با 
پيگيري هاي صورت گرفته براي اجراي سريع و 
قاطع احكام، ضمن افزايش ۲۴ درصدي وصول 
جرايم در سال ۹۹، حجم عمليات صورت گرفته 
در مورد فروش و تعيين تكليف كاالهاي مكشوفه 
از نظر ارزش، بيش از ۵۸ درصد رش��د داش��ته 

است.«
رئيس س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز گفت: 
»البته اقدامات بس��يار ديگري در ساير حوزه ها 
از جمله در حوزه بين الملل به منظور ايجاد يك 
ديالوگ منطقه اي براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
ميان ايران و كشورهاي همسايه صورت گرفته و 
نتايج خوبي را به همراه داشته است؛ ضمن اينكه 
تمامي اين اقدامات در مورد رفع خألهاي قانوني، 
ادامه حركت مبارزه به س��مت قاچاق س��ازمان 
يافته، تسريع در تعيين تكليف اموال مكشوفه در 
سال جاري ادامه مي يابد. همچنين يكي از ديگر 
از اولويت هاي اساسي اين معاونت رصد جريان 
مالي قاچاق اس��ت كه عملياتي شدن به مبادي 
تأمين مالي قاچاق و منابع آن خواهد پرداخت كه 
در آينده  نزديك اثرات شناسايي و برخورد با آن 

به وضوح متبلور خواهد شد.«

   گزارش 2

تالش وزارت ارتباطات براي ایجاد انحصار 
در پایانه هاي فروشگاهي

با توجه به گ�ردش مالي باالي پ�روژه پايانه هاي فروش�گاهي، به 
تازگي بعضي مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از طريق 
شوراي اجرايي فناوري اطالعات تالش گسترده اي را آغاز كرده اند 
تا اين پروژه به صورت انحصاري به PSPهاي بانكي واگذار ش�ود. 
به گزارش فارس، داش��تن اطالعات دقيق و به هنگام از مبادالت مالي 
كش��ورها يكي از بديهي ترين نيازهاي حكمران��ي اقتصادي در دوران 

مدرن محسوب مي شود. 
متأسفانه در كشور ما به دليل وفور درآمدهاي نفتي تاكنون تالش هاي 
مؤثر اندكي براي توليد اطالعات دقيق از مبادالت و تراكنش هاي مالي 
انجام شده و بخش مهمي از زيرس��اخت هاي مورد نياز براي توليد اين 
اطالعات نيز هنوز شكل نگرفته اس��ت. به همين دليل به رغم آنكه به 
اذعان كارشناسان اقتصاد ايران توان تأمين ماليات مورد نياز براي اداره 
كشور را دارد و با حجم زيادي از فرار مالياتي در كشور روبه رو هستيم، 
اما هنوز در اين بخش با مشكالت قابل توجهي مواجه هستيم و هر نوع 
پايه مالياتي درآمدي يا تنظيمي كه در كشور وضع مي شود، مجريان 

نگران امكانات فني تحقق اين پايه هاي مالياتي هستند. 
يكي از زيرساخت هاي مورد نياز براي ماليات ستاني عادالنه و جلوگيري 
از فرار مالياتي، پايانه هاي فروشگاهي هس��تند كه اطالعات دقيقي از 

فروش و تبادالت مالي مرتبط با آن را توليد مي كنند. 
اس��تفاده از اين پايانه ها از يك س��و به جلوگيري از فرار ماليات كمك 
مي كند و از سوي ديگر باعث مي شود، تعيين ماليات علي الرأس كه در 
آن به درآمد واقعي بنگاه هاي اقتصادي توجه نمي شود و در موارد زيادي 
مورد اعتراض فعاالن اقتصادي بوده، متوقف ش��ود و ماليات براساس 

درآمدهاي واقعي تعيين شود. 
با اين حال ايجاد اين زيرس��اخت از ابتدا در دولت يازدهم با حواش��ي 
بس��ياري همراه ش��د كه اوج آن مربوط به ماجراهاي فس��اد شركت 
كنتورس��ازي و اتاق اصناف در تأمين پايانه هاي فروش��گاهي بود كه 
باعث توقف طوالني مدت اين پروژه شد و افراد زيادي نيز در ارتباط با 
آن بازداشت ش��دند، اما ظاهراً اين حواشي دست از سر اين پروژه ملي 

بر نمي دارد. 
 واضح اس��ت كه به دليل بزرگي اعداد و ارقام در اين پروژه بزرگ ملي، 
چشم طمع بسياري براي بهره گرفتن از ابعاد مختلف اين پروژه به آن 
دوخته شده و به همين دليل هم در اجراي آن تأخير طوالني به وجود 

آمده و هم درگير حواشي شده است. 
براي درك ابعاد اين پروژه بد نيست برخي اعداد و ارقام مربوط به اين 
پروژه را با هم مرور كنيم. براساس برآوردهاي سازمان امور مالياتي كه 
در نهايت بايد اطالعات توليد شده در پايانه هاي فروشگاهي را در اختيار 
بگيرد، منافع به دس��ت آمده از محل تراكنش ه��اي حاصل از صدور 
صورت حساب هاي الكترونيكي ش��ركت هاي معتمد مالياتي در پروژه 
پايانه هاي فروش��گاهي روزانه حدود ۶۰ ميليارد تومان خواهد بود كه 

اين رقم در سال به ۲۲ هزار ميليارد تومان مي رسد. 
بر اين اساس و با توجه به گردش مالي باالي اين پروژه به تازگي بعضي 
مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از طريق ش��وراي اجرايي 
فناوري اطالعات تالش گس��ترده اي را آغاز كرده اند ت��ا اين پروژه به 
صورت انحصاري ب��ه PSPهاي بانكي واگذار ش��ود. اين تالش هاي با 
توجه به فرارسيدن روزها و ماه هاي پاياني دولت دوازدهم شدت گرفته 
است، به گونه اي كه در نتيجه اين تالش ها در تعطيالت نوروز ۱۴۰۰ 
شوراي اجرايي فناوري اطالعات تشكيل جلسه داده و بالفاصله پس از 
پايان تعطيالت در مصوبه اي وظايف شركت هاي معتمد مالياتي يا هم 
TSPها را به صورت انحصاري به شركت هاي ارائه دهنده خدمات بانكي 

يا همان PSPها واگذار كرده است. 
در همين مصوبه عماًل كارگروه راهبري پروژه پايانه هاي فروشگاهي كه 
طبق قانون تشكيل شده است، كنار گذاشته شده و حتي خواهان لغو 

مصوبات و آيين نامه هاي آن شده اند. 
اين مصوبه براي ارائه اين انحصار بسيار گران قيمت در حالي در شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات صادر ش��ده اس��ت كه طبق آيين نامه ماده 
۲۶ قانون پايانه هاي فروش��گاهي، واگذاري انحصاري پروژه به افراد يا 

شركت هاي خاص ممنوع است. 
البته اگر تصريح قانوني نيز وجود نداشت، باز هم بديهي بود كه واگذاري 
انحصار چنين پروژه اي به بعضي شركت هاي خاص رانت مالي بي نظيري 

براي آنها فراهم مي كند. 
براس��اس قانون »پايانه ه��اي فروش��گاهي و س��امانه هاي موديان« 
شركت هاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي موظف شده اند مطابق 
با ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغي س��ازمان مالياتي خدمات خود را 
به موديان ارائه دهند. به همين دليل واگذاري وظايف تعيين شده در 
قانون به ساير نهادهاي پولي و بانكي به خصوص به صورت انحصاري با 

قانون مغايرت واضح دارد.

 انصراف هند از یك تصمیم نفتي 
در پي دریافت کمك هاي پزشكي عربستان

وزير نف�ت هند به دنبال كمك هاي پزش�كي عربس�تان و س�اير 
توليدكنن�دگان نف�ت خاورميان�ه ب�ه كش�ورش، درخواس�ت 
از پااليش�گاه ها ب�راي كاه�ش واردات نف�ت از عربس�تان را لغو 
كرد و س�فارش هاي م�اه ژوئ�ن را طب�ق روال قب�ل انج�ام داد. 
 رابطه بين رياض و دهلي نو از ابتداي سال جاري ميالدي به دنبال انتقاد 
پرادان از كاهش توليد نفت عربستان و ساير توليدكنندگان اوپك پالس 

جهت افزايش قيمت نفت، تيره و تار شده بود. 
هند از پااليشگاه هايش خواسته بود منابع عرضه نفت خام خود را متنوع 
كرده و وابس��تگي به خاورميانه و واردات نفت از عربس��تان را كاهش 
دهند. پااليشگاه هاي اين كشور هم خريد خود را در ماه مه بيش از يك 

سوم پايين آوردند. 
به گزارش رويترز، دارمندرا پرادان، وزير نفت هند از عربس��تان و ساير 
توليدكنندگان نفت خاورميانه براي عرضه اكسيژن مايع جهت كمك 
به اين كشور در مبارزه با بحران كرونا تش��كر كرد. وي گفت: عميقاً از 
حسن نيت كشورهايي كه اكسيژن مايع براي ما فرستاده اند، مخصوصاً 

امارات، كويت، بحرين و امارات تشكر مي كنيم.
 اي��ن اظهارنظرهاي پ��رادان يك روز پ��س از آن ص��ورت گرفت كه 
پااليشگاه هاي دولتي هند روند كاهش شديد واردات نفت از عربستان 
را براي ما مه به دس��تور وزارت نفت متوقف كردند و سفارش هاي ماه 

ژوئن را طبق روال قبل انجام دادند. 
 پااليشگاه اي دولتي هند ماهانه حدود ۱۵ ميليون بشكه نفت از شركت 
آرامكوي عربس��تان خريداري مي كنند. هند، س��ومين وارد كننده و 
مصرف كننده بزرگ نفت در دنياست كه بيش از ۸۰ درصد از نياز خود 

را وارد مي كند و شديداً وابسته به خاورميانه است.

رصد جریان مالی قاچاق ده ها هزارمیلیاردتومانی کاال و ارز
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