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فشار آمریکا علت مشکالت بانکی با چین؛
مشکالت تقریبا برطرف شد

یادداشت
حسین بردبار

نیروگاه های کوچک؛ قربانی دعوای بین
دو وزارتخانه
هرچند سهم کل برقی که از طریق نیروگاه های کوچک
یعنی نیروگاه های زیر  25مگاوات تامین می شود به یک
درصد کل برق تولیدی درکشور هم نمی رسد اما اختالف
نظر میان دو وزارتخانه نفت و نیرو بر سر پرداخت قیمت گاز
مصرفی این نیروگاه ها موجب شده است که به گفته نایب
رئیس «سندیکای تولید پراکنده برق ایران» هنوز گاز برخی
از این نیروگاه ها قطع است؛ این درحالی است که به تازگی
وزارت نیرو بدهی 75میلیارد تومانی بابت سوخت مصرفی
این نیروگاه ها را به شرکت ملی گاز پرداخت کرده است
اما گویا برای وصل مجدد گاز این نیروگاه ها نیازمند ارائه
تعهدی از سوی آنان به شرکت ملی گاز برای پرداخت قیمت
گاز درصورت پرداخت نشدن توسط وزارت نیرو هستیم؛ از
سوی دیگر صاحبان این نیروگاه ها معتقدند قیمت هرمتر
مکعب گاز مصرفی آنان باید به قیمت یارانه ای یعنی 607
ریال محاسبه شود درحالی که وزارت نفت با این استدالل
که بازده گاز تولیدی این نیروگاه ها زیر 55درصد است  ،گاز
مصرفی آنان را به قیمت گاز صنعتی یعنی هزار و 200ریال
محاسبه می کند  .اما مسئوالن سندیکای برق و همچنین
سندیکای تولید پراکنده برق معتقدند که بازده نیروگاه
های مقیاس کوچک برق در جهان به طور عموم زیر 55
درصد است و هنوز نیروگاهی که بازده بیش از  55درصد
داشته باشد درجهان ساخته نشده و همین مسئله موجب
تداوم این دعوا و درنتیجه قطع گاز مصرفی برخی از نیروگاه
ها شده است.اکنون جای چند پرسش از مسئوالن مرتبط
است:این که درکشوری که خصوصی ســازی و حمایت
از بنگاه های کوچک و متوسط از آرمان ها و اهداف مهم
اقتصادی آن است چرا باید چراغ تعدادی از نیروگاه های
مقیاس کوچک خاموش بماند؟ چرا درحالی که بدهی 75
میلیارد تومانی قیمت سوخت این نیروگاه ها به تازگی از
طرف وزارت نیرو پرداخت شده همچنان شاهد قطعی گاز
برخی از آن ها هستیم و چرا مسئله همچنان الینحل باقی
مانده است؟ چه کسی مسئول خسارتی است که از رکود
و بیکاری و استهالک ناشی از کارنکردن این نیروگاه ها به
صاحبان آن ها می رسد؟ آیا درچنین شرایطی می توان به
توسعه تولید برق کشور از طریق این نیروگاه ها امیدوار بود؟

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 50( 41.150

) 300( 48.900

)0( 55.000

6.125

11.350

1.263.000

) 250.000( 14.250.000 13.400.000

7.100.000

4.000.000

2.450.000

(دالر)

مقدار

88.261

تهران

) 44( 40.864

) 155( 48.186

) 331( 54.359

6.125

11.159

1.256.140

) 366.000( 14.250.000 13.530.000

7.230.000

4.127.000

2.660.000

) 16( 1.278

تغییر
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سکه طرح جدید

شاخص کل

شاخص

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با انتشار صورت های مالی سال  95خود انجام داد:

شفاف سازی از دارایی  56هزار میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان

بنیاد مستضعفان در ادامه روند شفاف سازی
مالی خود ،بار دیگر صورت های مالی خود
را که به تایید حسابرس رسیده است ،منتشر
کرد .طی سال های اخیر صورت های مالی
این بنیاد همواره منتشر شده و در سایت این
اساسصورت
بنیادقابلمشاهدهبودهاست.بر
ِ
های مالی عملکرد بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی در سال  ،1395این نهاد انقالبی،
 56هزار میلیارد تومان دارایی دارد .بنیاد ،بر
اساس صورت های مالی تلفیقی (که شامل
درآمدشرکتهایوابستهنیزهست)،درسال
گذشته بیش از  28هزار میلیارد تومان درآمد
و  22هزار میلیارد تومان هم هزینه عملیاتی
داشته است .با کسر هزینه های مالی و 848
میلیارد تومانی که این نهاد به عنوان مالیات

...



و  534میلیارد تومانی که برای کمک های
بالعوضپرداختکردهاست،درنهایتدوهزار
و  692میلیارد تومان سود خالص برای گروه
بنیاد در سال گذشته ایجاد شده که نسبت به
عملکردسالگذشتهحدود 23درصدکاهش
یافته است .عالوه بر کاهش حجم سود ،سهم
اقلیت(بخشیازسهامشرکتهاکهدراختیار
شرکت اصلی زیرمجموعه بنیاد قرار ندارد)
از سود نیز افزایش یافته که باعث شده است
سهم بنیاد از ســود ایجادشده در ســال 95
نسبت به سال  94نصف شده و به حدود هزار
میلیارد تومان برسد .جدول رو به رو جزئیات
دخل و خرج و سودسازی گروه بنیاد و بنیاد
مستضعفان را نشان می دهد.شایان ذکر
اســت طبق یــادداشــت هــای توضیحی که به

صورتهایمالیبنیادپیوستشده،ایننهاد
در مجموع  189سازمان ،شرکت و موسسه
تحت پوشش دارد که در حوزه های مختلفی
چون انرژی ،حمل و نقل و گردشگری ،بانک و
سرمایهگذاری،صنایعمعدنیوفوالد،عمران
و ساختمان ،فناوری اطالعات و کشاورزی
فعالیت می کنند؛ یکی از این شرکت ها ،گروه
فناوری اطالعات و ارتباطات اســت .بنیاد
در این بخش به عنوان یکی از سهام داران
ایرانسل،سودقابلتوجهیازاینشرکتکسب
کرده است .همچنین شرکت نفت بهران که
تولیدکنندهمحصوالتروانکاریوروغنهای
صنعتی است نیز نسبت به دیگر گروه ها سهم
بیشتریازسودبنیادداشتهاست.بنیادحضور
گسترده ای نیز در حوزه هتل و گردشگری و



بودجه

توضیحات آخوندی درباره موانع بودجه ای وزارت راه
خبرگزاری خانه ملت -وزیــر راه و شهرسازی در جلسه با یکی از
فراکسیون های مجلس اظهار کرد :مطابق قانون ،قرار بود  ۲۰درصد
درآمد حاصل از فروش گازوئیل و  ۱۰درصد درآمد حاصل از فروش
بنزین به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد ،اما تا کنون ریالی از
محل این درآمدها به وزارتخانه نرسیده است .آخوندی در ادامه افزود:
برای افراد کم درآمد جامعه ،وزارت راه ،طرح مسکن اجتماعی را ارائه
کرد که به علت اختصاص نیافتن ریالی در بودجه نتوانستیم آن را
اجرایی کنیم .وی همچنین با بیان این که برای اتمام پروژه های ریلی
به  28میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم تا ظرف پنج سال ،پروژه ها
به اتمام برسد ،اظهار کرد :این بودجه می تواند از محل صندوق توسعه
ملی اختصاص یابد.

فارس -قیمت سکه طرح جدید ،دیروز در حالی به یک میلیون و 440
هزار تومان رسید که محاسبات نشان می دهد بین این قیمت و ارزش
ذاتی و واقعی سکه ،اختالفی حدود  215هزار تومان وجود دارد .در
ساعت  15:45دیروز سکه طرح قدیم ،نیم سکه و ربع سکه با  15هزار
تومان افزایش ،به ترتیب به 414،726و 267هزار تومان رسید .پیشتر
کشتی آرای ،رئیس اتحادیه طالی تهران در گفت وگو با ایسنا ،افزایش
نرخ ارز در روزهای اخیر را عامل ایجاد حباب قیمتی در بازار طال دانسته
بود .محاسبات همچنین نشان می دهد که سکه طرح قدیم ،نیم سکه،
ربع سکه و سکه گرمی به ترتیب  48 ،74 ،112و  96هزار تومان حباب
قیمتی دارند.

دریافت وام
زوجین



توچال ،خدمات بندری سینا ،باشگاه ایرانیان
دبیو...اشارهکرد.
مقدار به میلیارد تومان
28360
22129
534
816
848
2692
1639
1053

...

تنظیم بازار

تاکید جهانگیری بر راهبرد آزادسازی قیمت کاالها
تسنیم -در جلسه ستاد تنظیم بازار بهریاست جهانگیری ،وی با اشاره به
برخیپیشنهادهابرایآزادسازیقیمتهاگفت:برنامهآزادسازیقیمتها
باید همواره در دستور کار باشد و الزم است که در کارگروه تنظیم بازار
بهصورتدقیقبررسیشودکهامکانآزادسازیقیمتهابرایچهکاالهایی
میسراست.دردولتیازدهمنیزقیمتبرخیکاالهاآزادسازیشدوعدهای
دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقالم افزایش یابد اما در عمل قیمت این
کاالهاکاهشیافت.جهانگیریدرخصوصذخایرکاالهایاساسیافزود:
ذخایرکاالهایاساسیکهدرزمانتحریمهابهدلیلشرایطخاصافزایش
یافتهبود،دروضعیتفعلیکهشرایطپیچیدهایوجودنداردوکشورازثبات
داخلیوبینالمللیبرخورداراست،نیازمندبررسیمجدداست.البتهاین
ذخایرهموارهبایددروضعیتاطمینانبخشقرارداشتهباشد.

جزئیاتی از جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی بحران صندوق های بازنشستگی

خصوص وام زوج های جوان گفت  :در تهران  100میلیون
تومان از محل اوراق حق تقدم 20،میلیون تومان هم بدون
سپردهگذاری و  20میلیون تومان هم وام تعمیر پرداخت
میشود.رحیمیانارکیبااعالماینکهوامهایجدیدخرید
مسکنازشنبههفتهآیندهپرداختمیشود،درخصوصوام
زوجهایجواندردیگرمناطقبیانکرد:درمراکزاستانها
وشهرهایبیشاز 200هزارنفرجمعیت 120میلیونودر
دیگر شهرها نیز 60میلیون تومان از محل خرید اوراق حق
تقدم 20،میلیون تومان بدون سپرده گذاری و 20میلیون
تومان وام تعمیر پرداخت میشود .به گفته وی ،در دیگر

دریافتوام
انفرادی

اقالم هزینه/درآمد
درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده کاال و خدمات
هزینه کمک های بالعوض
هزینه های مالی
مالیات بر درآمد
کل سود خالص
سهم اقلیت از سود خالص
سهم قابل انتساب به بنیاد از سود خالص

سکه با حباب  ۲۱۵هزار تومانی به یک میلیون و 440
هزار تومان رسید

از بحران مدیریتی تا تخلفات دولتی

مدیرعامل بانک مسکن :فعال برنامه ای برای تغییر در وام مسکن صندوق یکم نداریم

نوع دریافت وام

...

حمل و نقل دارد .از  189موسسه و شرکت،
حدود 25شرکت در این حوزه فعالند که از آن
میان می توان به هتل کوثر اصفهان ،توریست
توس مشهد ،هتل های بین المللی آزادی و
استقالل،مجموعهتفریحیارمسبز،تلهکابین

طال

جزئیات افزایش وام مسکن با اوراق حق تقدم

مدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف تسهیالت اوراق
خرید مسکن خبر داد و گفت :امکان جدیدی فراهم شده
است که از هفته آینده دستورالعمل آن اعالم و طی آن به
متقاضیاناوراق ۱۰میلیونتوماننیزبدونسپردهپرداخت
خواهد شد.به گزارش تسنیم ،ابوالقاسم رحیمی انارکی با
اشاره به افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق
تقدم گفت :بر این اساس در شهر تهران  60میلیون تومان
وامخریدمسکنازمحلاوراقحقتقدمپرداختمیشدکه
مطابق دستورالعمل جدید  10میلیون تومان بدون خرید
اوراق به مبلغ وام افزوده می شود .بنابراین با احتساب وام
 20میلیون تومانی تعمیر ،در مجموع 90میلیون تومان به
متقاضیانخریدمسکنوامپرداختخواهدشد.ویتصریح
کرد :در مراکز استانها و شهرهای بیش از  200هزار نفر
جمعیت نیز  50میلیون تومان وام از طریق اوراق حق تقدم
پرداختمیشودکهبااحتساب 10میلیونتومانوامبدون
اوراق و  20میلیون تومان تعمیر  ،جمع ًا در این مناطق 80
میلیون تومان وام پرداخت میشود.وی ادامه داد :در دیگر
شهرها نیز سقف وام از  60میلیون تومان به  70میلیون
تومان افزایش مییابد.عضو هیئت مدیره بانک مسکن در

یعقوبی،مدیرکلبینالمللبانکمرکزی،درخصوصمشکالتبانکیبهوجودآمدهبابانکهایچینیگفت:دوماهپیشرسانههاازمسدودشدنحساببرخیشرکتهایپتروشیمیخبر
دادندکهبارایزنیهایانجامشدهاینمشکلتقریبابرطرفشدهاست.ویدرگفتوگوبافارس،درتوضیحعلتبروزایناختاللدرروابطبانکیایرانوچین،اظهارکرد:وزارتخزانهداری
دولتآمریکاگاهیاوقاترویبانکهایبرخیکشورهاتمرکزمیکندوبههمینمنظورمدتیپیشباهدفایجادمشکلبرایایران،اینتمرکزرابهسمتبانکهایچینیبردهبود.

شهرها در مجموع  100میلیون تومان وام خرید مسکن
پرداخت میشود .در همین حال بت شکن ،مدیر عامل
بانک مسکن اعالم کرد :در خصوص تسهیالت صندوق
مسکن یکم ،فع ً
ال برنامهای برای افزایش سقف وام ،کاهش
اقساط یا افزایش دوره بازپرداخت نداریم .پیش از این
خبرهایی در خصوص برنامه دولت برای افزایش مدت
زمان بازپرداخت و کاهش نرخ سود وام مسکن صندوق
یکم مطرح بود .وی افزود :اگر قرار است تغییری در شرایط
وام ایجاد شود ،باید از محلهایی مثل صندوق توسعه ملی،
تأمین اعتبار شود.

مناطق

میزان وام

وام تعمیر

تهران
شهرهای بزرگ
دیگر مناطق
تهران
شهرهای بزرگ
دیگر مناطق

60
50
40
100
80
60

20
20
20
20
20
20

مبلغی که به وام
اضافه می شود
10
10
10
20
20
20

کل وام پرداختی بدون
سپرده
90
80
70
140
120
100

درحالیکهدیروزمجلسجلسهغیرعلنیخودرابهموضوع
بحرانصندوقهایبازنشستگیاختصاصدادهبود،عمده
مطالباتومباحثاتبهتغییراتمدیریتیمداوموناکارآمدی
مدیریتاختصاصداشت.برخینمایندگاننسبتبهتغییر
شش مدیر در چهار سال در شستا انتقاد کردند و خواستار
اصالحمدیریتیشدند.همچنینتخلفاتدولتدرصندوق
هاوپرداختبدهیهایدولتبهتامیناجتماعیموردبحث
و مطالبه قرار گرفت.در این باره ،حاجی دلیگانی ،نماینده
مردم شاهینشهر در گفت وگو با فارس اظهارکرد157 :
نفرازنمایندگانمجلسدرنامهایخطاببهرئیسجمهور
خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
وتخصیصبودجهبرایاینکارشدند.
امــا بخش قابل توجهی از مباحث جلسه دیــروز مربوط
به مشکالت و تحوالت مدیریتی شستا بــود .در این باره
قربانی ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به انتقاد
نمایندگان از نحوه مدیریت شستا در جلسه غیرعلنی
گفت:تجدیدنظردرنحوهمدیریتشستامحورگفتوگوی
نمایندگاندرجلسهغیرعلنیبود.ویدرگفتوگوبامهربا
اشارهبهاینکهسازمانتامیناجتماعیمنابععظیمشستا
را در اختیار دارد اما باز آقایان ادعا می کنند که ما زیانده

هستیم و کسری منابع داریم افزود :این موضوع نشان می
دهد ضعف های جدی در مدیریت شستا وجود دارد ،بنگاه
هایاقتصادیکوچکیکهامروزدراختیاربخشخصوصی
قرار گرفته به بهره وری رسیده اند اما شستا دچار مشکالت
نظارتی است ،بنابراین روسای کمیسیون ها و نمایندگان
تاکید داشتند که باید در نحوه مدیریت شستا تجدیدنظر
جدی صورت گیرد.در این باره آزادیخواه ،نماینده مردم
مالیر در مجلس هم در گفت وگو با فارس با اشاره به این که
در چهار سال شش مدیر در شستا تغییر کردند ،افزود :این
موضوع نشاندهنده بیثباتی مدیریت در سازمان تامین
اجتماعیاست.
▪ارجاعتخلفاتدولتهابهکمیسیوناصل90

بهگزارشایسنا،علیرضارحیمی،دیگرنمایندهمجلس،در
مطلبیدرکانالتلگرامیاشدربارهجلسهدیروزمجلسبه
نامهای اشاره کرد که در آن به آسیب شناسی در خصوص
وضعیت صندوقهای بازشستگی پرداخته و همچنین به
تخلفاتدولتهایمختلفنیزاشارهشدهبود.رئیسمجلس
این نامه را برای رسیدگی به کمیسیون اصل 90ارجاع داد
وخواستاراعالمنتیجهرسیدگیکمیسیوناصل 90شد.

سهم زعفران کاران از افزایش نرخ دالر؛
فقط رشد هزینه ها!
بهطورمتعارف،افزایشنرخدالروکاهشارزشپولملی،
اگرچه هزینه هایی از محل افزایش قیمت ها بر اقتصاد
تحمیل می کند اما به بخش های صادراتی کمک می
کند.بهطورمثالیکسیاسترایجدرچینآناستکهبا
پاییننگهداشتنمصنوعیارزشپولخودشبهصادرات
وفتحبازارهایجهانیکمککند.امابهظاهردرکشورما
و درباره محصول زعفران ،تجار (بخوانید دالالن) حتی
قدرت استفاده از این مزیت ارزش پول را ندارند.درباره
زعفران در سال  ،90با صادرات هر کیلوگرم زعفران به
قیمت حدود سه هزار دالر ،با احتساب دالر هزار و500
تومانی (به طور متوسط) 4.5 ،میلیون تومان نصیب
زنجیره تولید در داخل می شد اما در نهایت تعجب در
سالهایبعدباجهشارز،ارزشدالریهرکیلوزعفران
ایران نصف شد به گونه ای که دریافتی طرف ایرانی در
محدوده همان  4.5میلیون تومان ماند! گویا دالالن به
جای دالر با ریال با خارجی ها معامله می کنند! این در
حالیاستکهکودوسموموماشینآالتخریداریشده
توسطکشاورزان،متناسببارشددالر،گرانشدهاند.

...

بازار خبر
بانکاتریشیمراوداتتجاریباایرانرا
تضمینمیکند
فارس-مسئولکنترلبانکاتریش گفت:
اینبانکمراوداتتجاریفعاالناقتصادی
اتریش با ایران را تضمین میکند« .اروین
مارخهارت» تصریح کــرد :مشکالتی در
بخش تأمین مالی وجــود دارد و تا حــدودی هم ادامــه این
ارتباطاتبستگیبهسیاستهایایالتمتحدهآمریکادارد.

خروجسرمای هازعربستانسرعتگرفت
ایرنا-بهگزارشفایننشالتایمز،بانکداران
بخش خصوصی مــی گویند ،بــه دنبال
بازداشت های اخیر ،سرمایه گذاران عرب
در حــال انــتــقــال ســرمــایــه هــای خــود از
عربستانبهسوئیسهستند.اینروندانتقالسرمایهبهحدی
سرعتگرفتهکهاززمانوقوعانقالبهایعربیدرخاورمیانه
درسال ۲۰۱۱تاکنونبیسابقهاست.

تعرفهسنگینعراقیهااینباربرای
آبمیوههایایرانی
ایسنا-رئیسمیزعراقدرسازمانتوسعه
تجارت گفت :تعرفه واردات انواع آب میوه
به عراق  ۳۰درصد بود که مدتی است این
تعرفه به  ۱۳۰درصد افزایش یافته است.
ابراهیمرضازادهبابیاناینکهایناقدامدولتعراقبهمنظور
حمایتازتولیداتداخلیاینکشورصورتمیگیرد،افزود:
بهظاهرایناتفاقبرایکشورهایدیگرنیزرخدادهومختص
ایراننبودهاست.

روایت  2مقام مسئول از حذف نظارت نظام مهندسی بر مسکن مهر برای کاهش هزینه ها !
طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

رئیسسازماننظاممهندسیساختمانکشورگفت:مسکن
مهریکهالزامشدههزینهساختهرمترآن 300هزارتومان
باشد در این حد مقاومت دارد که ساکنان آن فرصت خروج از
خانه را بدون آسیب دیدگی داشته باشند .فرجا ...رجبی در
گفتوگوباایلنا،دربارهمیزانمقاومتواحدهایمسکنمهر
و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان بر نحوه احداث
این واحدها اظهار کرد :باید دید ساختمانها و واحدهای
مسکونیبرایچهسطحیازایمنیساختهشدهاند.برخیاز
ساختمان ها چنین طراحی شدهاند که آن قدر ایمنی داشته
باشندتاساکنانآنبتوانندبدونآسیبدیدگیخارجشوند.
وی با بیان این که البته نباید درباره مقاومت و ایمنی مسکن
مهر قضاوت هیجانی داشته باشیم  ،ادامــه داد :در بازدید
واحدهای مسکن مهر مناطق زلزله زده شاهد آن بودیم که

سازهها و اسکلت و سقف مسکن مهر سالم مانده و نما و
دیوارهای حائل به طور جدی تخریب شده اند.در عین حال
حسنقربانخانی،رئیسسازماننظاممهندسیایراننیزدر
گفتوگوبافارس،ابعاددیگریازاینمسئلهراروشنکردهو
گفتهکهاینسازمانهیچنظارتیبرساختمسکنمهرنداشته
است و «برای ساخت مسکن مهر از سازمان نظام مهندسی
درخواست مجری و مهندس ناظر نشد».صابر پیربرناش،
مدیرروابطعمومیسازماننظاممهندسیتهران،نیزاظهار
کرده است که موضوع ساخت مسکن مهر به شهرداریها و
سازمان نظام مهندسی «ارجاع نشد» زیرا «متولیان این طرح
اعالم کردند که برای کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت
نیازی به نظارت سازمان نظام مهندسی نیست».روزنامه
ایراننیزبهنقلازمحمدرضاحبیبی،عضوهیئتمدیرهنظام

مهندسی کرمانشاه ،نوشت که در پروژه مسکن مهر «هزینه
ساختازمتری ۶۰۰هزارتومانبه ۳۰۰هزارتومانکاهش
یافت که همین کاهش قطع ًا به کاهش کیفیت و استفاده از
مصالحبااستانداردهایپایینتردرمسکنمهرسراسرکشور
منجرشد».همچنینکواکبیان،نمایندهتهراندرمجلسخبر
داد :طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر با تالش بیش از15
نمایندهتهیهوبههیئترئیسهارجاعشد.ویبابیاناینکهاین
بررسی ها صرفا شامل مسکن مهر نشده و تمامی پروژههای
مسکن احداث شده توسط وزارت راه از دولت نهم تاکنون را
شامل می شود ،خاطر نشان کرد :در این تحقیق و تفحص به
دنبالمیزانهزینهکردساختپروژههاهستیمچراکهدستگاه
دولتی موظف به اجرای نظارتهای الزم بر پروژه هاست تا
بیمارستانبعدازهفتماهافتتاحدرزمینلرزهتخریبنشود.
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