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مرکز آمار: نرخ تورم مرداد ماه 
۲۵.۸ درصد شد

توسعه ایرانی-  مرکز آمار اعالم کرد که نرخ 
تورم سالیانه به ۲۵.۸ درصد رسید که نسبت به ماه 

قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
مرکز آمار نــرخ تورم مردادماه را منتشــر کرد. 
براساس این گزارش نرخ تورم سالیانه کاهش یافت. 
منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشــابه قبل از آن است. نرخ 
تورم سالیانه مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور 

به ۲۵,۸ درصد رسیده است.  
 همچنین نرخ تورم ســالیانه برای خانوارهای 
شهری و روســتایی به ترتیب ۲۵.٩ درصد و ٤.۲۵ 
درصد اســت که به ترتیب ۰.۵ و یک واحد درصد 

نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
    

قیمت خودروهای سنگین با 
افزایش تولید شکسته می شود

توسعه ایرانی-  سرپرست وزارت صنعت معدن 
و تجارت با بیان اینکه قیمت ناوگان سنگین درحال 
حاضر در کشور باال و نرخ ها کاذب است، گفت: با انجام 
چندین قرارداد و افزایش تولید، قیمت خودروهای 

سنگین شکسته می شود.
جعفر ســرقینی در مراســم انعقاد قــرارداد 
نوسازی کامیون های فرســوده که در وزارت راه و 
شهرسازی برگزار شد،گفت: وزارت راه و شهرسازی 
از قراردادهای تولید داخلی حمایت می کند و این 
بسیار خوب است. در میان تولیدکنندگان داخلی، 
امکان تولید باالی کامیون ها را داریم و در یک سال 

١١ هزار دستگاه خودروی سنگین تولید کردیم.
وی به جزییات قرارداد جدید کــه در آن هزار 
دستگاه کامیون توسط خودروسازان داخلی ساخته 
می شود اشاره کرد و گفت: می توانیم به راحتی این 

رقم را تا ۵ هزار دستگاه در سال هم افزایش دهیم.
    

تدوین بودجه ۱۴۰۰ کلید خورد

تسنیم- فرایند تدوین بودجه سال ١٤۰۰ در 
سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.

 نخستین جلسه ستاد بودجه ١٤۰۰ در سازمان 
برنامه و بودجه کشور با حضور نوبخت و معاونین و 

برخی روسای آموزش این سازمان، تشکیل شد.
در این جلسه درباره ترکیب اعضای ستاد بودجه، 
کمیسیون تلفیق و ۸ کارگروه تخصصی آن بحث و 

تبادل نظر شد.
    

آخرین قیمت طال و سکه 
توسعه ایرانی - دیروز قیمت طالی ١۸ عیار 
هرگرم یک میلیون و ٣۰ هزار تومان، قیمت سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید ١۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان و قیمت دالر ۲۲ هزار و ٩۰۰ تومان اعالم شد..

همچنین در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه 
بهار آزادی ۵میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
بهار آزادی ۲ میلیون و ٩۵۰ هزار تومان و سکه گرمی 
یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است و به 
فروش رسید. در حالی که تقویت ارزش دالر و رشد 
فعالیت های اقتصــادی در آمریکا  موجب کاهش 
جذابیت طال برای سرمایه گذاران شده است، قیمت 
طال روز جمعه کاهش داشت و در مسیر ثبت دومین 

هفته کاهشی متوالی قرار گرفت.
بر اســاس این گزارش، قیمت هر اونس طال در 
پایان معامالت روز جمعه با ۰,٣۵ درصد کاهش به 
١٩٤۰ دالر و ٤۸ سنت رسید. قیمت طال در پایان 
معامالت آتی بازار آمریکا با ۰,۰٣ درصد رشــد به 
١٩٤7 دالر رســید.قیمت طال در این هفته شاهد 
افت ۰,٣ درصدی بود و از رقم ۲۰۰۰ دالر که در اوایل 

هفته به ثبت رسیده بود عقب نشست.

خبر اقتصادی
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 نرگس رسولی

 »واردات برنج ممنوع شد«. رسمی 
که دولت بــرای حمایت از تولید داخل 
چند سالی است به صورت فصلی انجام 
می دهد. البته طبق وعده های قبلی قرار 
بود این ممنوعیــت از ابتدای مردادماه 
انجام شود که به اول شهریور موکول شد. 
براین اســاس از دیروز )شنبه( واردات 
و ترخیص برنج تــا اول آبان ماه ممنوع 

خواهد بود.  
روالی که البته اگرچه به اسم حمایت 
از تولیــد داخل صــورت می گیرد اما 
صــدای واردکننده هایی که برنج های 
دپوشده شــان در گمرک باقی مانده 
را بلند کرده اســت. طبــق آماری که 
تاکنون منتشر شــده حدود ٣۰۰ هزار 
تن برنج وارداتی در گمرک های کشور 
دپو شده اســت. دولت اعالم کرده که 
واردکنندگان با رعایت قوانین و حقوق 
مکتســبه می توانند برنج های خود را 
ترخیص کنند؛ اما صورت مســاله نه 
موضوع ترخیص که بحث مسائل ارزی 
مرتبط با واردات برنج است و موجب شده 

تا بخش عمده ای از برنج های وارداتی در 
صف تخصیص ارز و یا در مرحله تامین 

ارز قرار بگیرند.
این در حالی اســت کــه  پیش از 
این جمال ارونقی، معــاون فنی و امور 
گمرکی گفته بود که "بعد از اجرا شدن 
»ممنوعیت فصلی ورود برنج« به کشور، 
اگر مشــکالت واردکنندگان برنج در 
حوزه ارز برطرف شــود، ترخیص برنج 

امکان پذیر نخواهد بود."
آمارها تاکید می کند که سال گذشته 
حدود ۸۰۰ هزار تن برنج به ایران وارد 
شــده و عملیات ترخیــص این مقدار 
انجام شده است. البته ارونقی می گوید 
که "حدود ٣٩۰ هزار تن برنج از طریق 
گمرک ترخیص شــده اند و مقداری 
دیگری از برنج ها هنــوز در گمرک دپو 
هستند. همچنین سازمان گمرک باید 
در پروسه واردات برنج ها، کد رهگیری 
بانک را داشته باشد و بعد از دریافت این 
کد اجازه صدور پروانه را ارائه دهد. بخش 
عمده ای از برنج هــای وارداتی در حال 
حاضر یا در صف تخصیص ارز قرار دارند 
و یا در مرحله تامین ارز. کســانی که در 

صف تخصیص ارز هستند باید به نحوی 
منشا ارز خود را از طرف بانک مرکزی به 
تایید برسانند. کسانی که در صف تامین 
ارز هســتند نیز تا زمانی که وجه جا به 
جا نشود و تامین اتفاق نیافتد؛ اعالمیه 
تامین ارز صادر نمی شود و اگر اعالمیه 
و کد رهگیری بانک صادر نشود، گمرک 

نمی تواند اجازه ترخیص را صادر کند."
این شــرایط در حالی است که بازار 
قیمتی برنج در حال قد کشیدن است 
و هر روز شــاهد افزایش قیمت برنج در 
بازار هستیم. حال آنکه با تمام توصیه ها 
برای عدم پخت و پز نذری در ماه محرم 
اما افزایش تقاضا برای خرید برنج موجب 
شده تا با رشد تقاضا شاهد افزایش قیمت 

ناشی از کمبود برنج باشیم.
ایــن روال البتــه مــورد نگرانی 
دســت اندرکاران و تصمیم گیران این 
بخش هم بود که موجب شد تا جلسه ای 
در وزارت صمت با حضور دستگاه های 
مرتبط از جمله گمرک و بانک مرکزی 
برگــزار و در رابطه با برخی مســائل از 
جمله وضعیت رسوب و ترخیص برنج 
تصمیم گیری شــود؛ جلســه ای که 

خروجی اش به مــذاق واردکنندگان 
خوش نیامد. آمارهــا اعالم می کند که 
واردات برنج در ســال ٩٩ ، ۲۰ درصد 
کاهش داشته است و این یعنی کاهش 
ورودی برنج با وجود رشد تقاضا و نتیجه 
آن تنها به یک خانه ختم می شود »رشد 
قیمت«؛ شتری که این روزها پای برنج 
ایرانی و وارداتی خوابیده و بازار این کاالی 
اساسی را به ســکوت و سکون فرو برده 
است. نیم نگاهی به فروشگاه های بزرگ 
و کوچک عرضه کننده برنج نیز به خوبی 
نشــان می دهد که حال بازار برنج زیاد 
خوب نیست. خریداران مجبورند برنجی 
که سال گذشــته خریده اند را امسال با 
حداقل ٣ تا ۵ هزار تومان گران تر تهیه 
کنند آن هم اگر همان کیفیت قبلی را 

داشته باشد.
از ســوی دیگر خبرها از مزارع برنج 
حکایت از ماندن شالیزارها زیر آب و نبود 
کارگر برای نجات مزارع برنج دارد. روالی 
که افزایش بیشتر قیمت برنج داخلی را 
در پی خواهد داشــت. البته مهم ترین 
دالیلی کــه در بازار بــرای گرانی برنج 
مطرح می شــود چیزی جز »حذف ارز 

دولتــی«، »محدود کــردن واردات از 
سوی دولت« و »ســودجویی برخی از 

تجار« نیست.
مطابق ارزیابی فعاالن، نیاز کشــور 
٣ میلیون تن است و بنابراین تنها ۶۰۰ 
هزار تن کســری برنج در کشور وجود 
دارد کــه باید از طریــق واردات تامین 
شــود. در حال حاضر در اســتان های 
ایالم، کهگیلویه، لرستان، چهارمحال 
و بختیاری برنجکاری های بسیار خوبی 
انجام می شود. در اصفهان هم زاینده رود 
پُر آب اســت، برای همین در حاشیه 
آن برنج تولید می شــود. در سیستان و 
بلوچستان نیز به دلیل بارندگی هایی 
که اتفاق افتاد، سطح کشت به شرایط 
قبل بازگشته است. یکی از رسانه ها در 
این باره می نویسد: »دست اندرکاران و 
تولیدکنندگان برنج تصریح می کنند 
که دلیلی برای این افزایش قیمت وجود 
نــدارد، چراکه اگرچــه واردات برنج با 
ارز دولتی متوقف شــده اســت، اما در 
عمل هنوز واردات با دالر ٤۲۰۰ تومانی 
از ســوی برخی واردکننــدگان انجام 
می شود. از سوی دیگر شرایط تولید و 
سطح زیرکشت برنج در سه سال اخیر 
مثبت بــوده و بارندگی های زیاد باعث 
شده اســت که در اســتان هایی مانند 
خوزستان که تا چندی پیش کشت برنج 
در آن ها متوقف شده بود، بار دیگر سطح 
کشت به نقطه مطلوب برسد، به طوری 
که طی سال ٩۸ در کل کشور ۲ میلیون 
و ٤۰۰ هزار تن برنج تولید شد که عدد 

قابل قبولی است.«
از ســوی دیگر اعالمی های قبلی از 
سوی دســت اندرکاران دولتی نشان 
می دهد که  میزان واردات برنج خارجی 
به نصف رسیده، کشــف قیمت برنج 
وارداتی بر پایه ســه مولفه قیمت ارز، 
قیمت جهانی و تعرفه گمرک اســتوار 
است. در چند ماه اخیر قیمت جهانی به 
سبب کرونا کاهش داشته و تعرفه نیز به 
حداقل خود رسیده، اما به دلیل حذف 
ارز ٤۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیمایی 
قیمت آن در اردیبهشت ماه دوبرابر شد.

با این وجود باز هــم بانک مرکزی 
نتوانســت ارز آن را تامین کند و قیمت 
دالر نیمایی از ١٤ هــزار تومان به ١۸ 
هزار تومان رسید و اکنون قیمت برنج 
باسماتی هندی با پایین ترین کیفیت 
در بازار کیلویی ۲۰ هزار تومان اســت 

که نسبت به ابتدای سال ٣ برابر افزایش 
قیمت داشته است.

برخــی منابع اعــالم می کنند که 
پاکستان به عنوان یکی از مبادی عمده 
تامین برنج وارداتی مشــکالت زیادی 
را برای تجــار ایرانی به وجــود آورده و 
هنوز حاضر نیست به صورت مستقیم 
مجوز تجــارت و نقل و انتقــال پول از 
طریق سامانه های بانکی را با ایرانی ها 
صادر کند. گفته می شــود پاکســتان 
تحریم های آمریکا و حضــور ایران در 
لیست سیاه FATF را مهم ترین علت 
این اقدام اعالم کرده اســت. بر همین 
اســاس تاجران ایرانی با صرف هزینه 
١٤ تا ١۵ درصدی پول را به حســاب 
فروشنده پاکستانی حواله می کنند و در 
نهایت مابه التفاوت آن را از مصرف کننده 
می گیرند. به گفته مسیح کشاورز، دبیر 
انجمن واردکننــدگان برنج، ۶ دهک 
جامعه یعنی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر 
نمی توانند برنج ایرانــی بخورند و اگر 
سیاســت های حمایتی دولت در برنج 
وارداتی نباشــد برنج از سفره این افراد 

حذف خواهد شد.
کمبود داریم ؟

مســئله ای کــه دبیــر انجمــن 
واردکنندگان برنج نیــز احتمال آن را 
رد نکرده بحث کمبــود برنج با توجه به 
شروع محرم است، او معتقد است که " 
در پنج ماهه امســال حدود ٤۵۰ هزار 
تن برنج وارد کشور شده؛ این در حالی 
که واردات برنج در مدت مشــابه سال 
گذشته به ٩١۰ هزار تن رسیده است. این 
آمار ها نشان می دهد واردات برنج نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته حدود 
۵۰ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین 
با توجــه به کاهــش واردات برنج های 
خارجی قیمت برنج های ایرانی نیز از این 
موضوع تاثیر خواهد گرفت و برنج ایرانی 
نیز در ماه های آینده احتماال دچار نوسان 

قیمت خواهد شد."

با شروع ممنوعیت های فصلی؛

قد برنج وارداتی آب رفت 
ارونقی: بعد از اجرا شدن 
»ممنوعیت فصلی ورود 

برنج« به کشور، اگر 
مشکالت واردکنندگان 
برنج در حوزه ارز برطرف 

شود، ترخیص برنج 
امکان پذیر نخواهد بود 

گزارش

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شورای عالی بورس 
در جلسه اخیر خود به منظور حمایت از بازار تصمیمات مهمی 

اتخاذ کرد.
به گزارش توسعه ایرانی، حسن قالیباف اصل رئیس سازمان 
بورس، در خصوص عرضه ای تی اف دوم دولت گفت: ســازمان 
بورس و اوراق بهادار مجوزهــای الزم برای عرضه این صندوق 
را صادر کرده است و  طبق برنامه ریزی ها، عرضه به موقع انجام 

می شود.
وی با اشاره به اینکه عرضه این صندوق عمومی است و از طریق 
درگاه های بانکی و بازار سرمایه انجام می شود، ابراز داشت: افراد 
با کد ملی هم می توانند صندوق دارا دوم را که مشتمل بر سهام 
شرکت های پاالیشی است، خریداری کنند. البته، تعیین قیمت 
واحدهای این صندوق توسط هیئت دولت در حال بررسی است.

قالیباف عرضه ای تی اف سوم را هم در دستور کار دانست و 
ادامه داد: البته درخواستی هنوز از سوی سازمان خصوصی سازی 
به سازمان در این زمینه ارسال نشــده است، اما این موضوع در 

دست پیگیری است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار جلسه شورای عالی بورس 
را در راســتای حمایت از بازار عنوان کرد و گفت: در مورد سهام 
عدالت در شورای عالی بورس بررســی هایی انجام و قرار شد از 
اعتبارات کافی برای خرید ســهام عدالت استفاده شود. سهام 
عدالت جزو سهام مهم و شرکت های بزرگ بازار است، ضمن اینکه 
قرار شد معامالت سهام عدالت به طور بلوکی توسط کارگزاری ها 
و نهادهای مالی انجام شود، بنابراین این سهام دیگر به صورت کد 

در بورس معامله نمی شود.
قالیباف در خصوص شــرایط منفی بازار طی چند روز اخیر 
اظهار کرد: وضعیت بازار همواره تابع عرضه و تقاضاست. سرمایه 
گذاران باید بدانند که همیشه بازار صعودی نیست، بلکه قیمت ها 
از متغیرهای  موجود و اخبار و واقعیت های روز تأثیر می گیرد و این 

بازار همواره با ریسک همراه است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: تصمیمات 
اخیر شامل بازگشت ســاعت معامالت، افزایش حدنصاب در 
صندوق های با درآمد ثابت به ١۵ درصد و افزایش حد اعتباری 

کارگزاری ها با توجه به وضعیت  روز  و در جهت تقویت بخش تقاضا 
انجام شد. البته درحال بررسی برای افزایش و ارتقای سیستم 

معامالت و رفع کندی آن نیز هستیم.
وی همچنین اجرای سهام شناوری را مناسب دوران رونق 
دانست و عنوان کرد: در شــرایط فعلی، عرضه ای در این راستا 

انجام نخواهد شد.
رییس ســازمان بورس تصریح کرد: بازار سرمایه همچنان 
توانایی صعود دارد ولی هرچقدر این افزایش با شیب مالیمتری 
صورت بگیرد، مناسبتر اســت. در چند هفته گذشته با وجود 

ریزش در بازار متغیرهای بنیادی بازار تغییری نکرده است.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد: مازاد دارایی خود را به بازار 
وارد کنند. بازار سرمایه بازاری  است که سرمایه گذار باید در آن 
حوصله داشته باشد و صبر پیشه کند و در نظر داشته باشد که 

بازده  بازار سرمایه  در بلندمدت بیشتر از بازارهای دیگر است.
 با ۲۵ سال سابقه می گویم 

بازدهی بورس در بلندمدت باالست
شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس هم گفت: در جلسه 
دیروز شــورا تصمیمات خوبی گرفته و مقرر شد حقوقی ها که 

سهامدار عمده هستند، بازار را مورد حمایت قرار دهند.
شاهین چراغی با اشاره به جزییات جلسه دیروز شورای عالی 
بورس گفت: شورا به دقت تحوالت بازار سرمایه را زیر نظر دارد و 

همچنان از سهامداران خرد حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: به عنوان کارشناســی که بیش از ۲۵ سال 
سابقه فعالیت در بازار ســرمایه دارد، به سهامداران توصیه 
می کنم که نوســانات را جزو ذات بازار بدانند؛ سهامدارانی 
که فکر بلندمدت دارند و در بازار می مانند، بازدهی بســیار 

مناسبی کسب خواهند کرد.
عضو شورای عالی بورس با تأکید به اینکه با حجم نقدینگی 
فعلی در کشــور، بهترین بازاری که می توان آسوده خاطر و در 
بلندمدت به آن فکر کرد، بازار ســرمایه است، خاطرنشان کرد: 
مدل قیمت گذاری دارا دوم در دولت در دست بررسی است تا با 

جذابیت خوبی به مردم عرضه شود.
ســالح ورزی: بورس در روزهــای اخیر ریزش نداشــته، 

اصالح شده است سالح ورزی عضو شــورای عالی بورس هم، از 
حمایت های هوشمند دولت از بازار ســرمایه خبر داد و گفت: 
در جلســه ای که دیروز با حضور اعضا تشــکیل شد، اعضای 
شورای عالی اظهار داشتند که اتفاقات چند روز اخیر در راستای 

اصالح شاخص بوده است.
حسین سالح ورزی اضافه کرد: نظر اعضای شورای عالی بورس 
به اتفاق آرا این بود که تحوالت اخیر بازار سرمایه ایران به نوعی 
اصالح معمول بوده که در ذات بازار سرمایه است و نمی توان از 

آن تلقی ریزش داشت.
وی تصریح کرد: همه بورس های دنیا، توأم با ریسک هستند و 

در واقع، ذات بورس با نوسان همراه است.
به گفته این عضو شورای عالی بورس، در این جلسه عالوه بر 
دیگر اعضا، نماینده دولت و بانک مرکزی هم در رابطه با اصالح 
اخیر صحبت و ابراز امیدواری کردند که بازار سرمایه همچنان با 

رونق به مسیر خود ادامه خواهد داد.
سالح ورزی به سرمایه گذاران توصیه کرد که خود را بیش از 
پیش به دانش بورسی  تجهیز کنند و سرمایه های اصلی خود را به 

بورس  نیاورند و در صندوق ها سرمایه گذاری کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
افزود: در جلسه دیروز همچنین در خصوص چگونگی عرضه دارا 

دوم  بحث و گفت وگو شد.
بورس بازی با مسکن در موبایل!

عرضه پروژه های ساختمانی در بورس از سوی شرکت های 
سرمایه گذاری زمین و ســاختمان که بنا به گفته مسئوالن تا 
یک ماه آینده محقق می شــود امکان خرید متری مســکن را 
برای سهامداران خرد و کالن فراهم می کند؛ در این بین برخی 
معتقدند فرایند بورس منجر به افزایش قیمت مسکن می شود 
و در سوی دیگر موافقان می گویند که ساخت و ساز با این روش 

رونق می گیرد.
به گزارش ایسنا، تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف موازی 
استاندارد، پروژه های ساختمانی در بورس کاال پیش فروش می 
شود. در این خصوص امیدنامه اوراق سلف موازی استاندارد توسط 
شرکت سرمایه گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن تهیه و به 

بورس کاال تحویل شده است. افراد می توانند در این قالب به صورت 
متری، مسکن خریداری کنند.

یکی از بازارهای سودده طی یک سال گذشته، بورس کاال 
بوده است که گوی سبقت را از رقبا ربود؛ البته آمار و ارقام بلند 
مدت بورس هم نشان می دهد که رشــد بیشتری نسبت به 
بازارهای مسکن، طال و ارز داشته است. در ماه های اخیر هم 
شــاهد افزایش اقبال به بازار بورس بوده ایم و رکورد شکنی 
هایی در شــاخص کل اتفاق افتاد و حتی برای اولین بار وارد 
کانال دو میلیونی شد البته بعد از آن بازار با چند اصطالح به 
شاخص یک میلیون و 7۰۰ هزار رسید. با این حال بسیاری از 
افراد با سرمایه های ریز و درشت در بازار بورس حضور دارند 
و با گســترش تکنولوژی، بعضاً به طور دائم بــا موبایل های 
خود وضعیت بازار را رصد می کنند. اما تلفیق بورس با حوزه 
مســکن نگرانی هایی بابت افزایش قیمت ها در بازار مسکن 

ایجاد کرده است.
مطابق این برنامه قرار اســت نقدینگی ساخت پروژه های 
ساختمانی و حمل و نقل از طریق واگذاری برگه های سهام به 
متقاضیان تامین شــود. طبق مدلی که وزارت راه و شهرسازی 
ارائه کرده پروژه ها به صورت متری عرضه خواهد شد و ظاهراً هر 
سهم به عنوان یک متر مربع در نظر گرفته می شود. به طور مثال 
برای واحدی در طبقه چهارم یک ساختمان معادل ١۰۰۰ برگه 
سهام با قیمت مشخص تعیین می شود. اگر فردی تمام هزار برگه 

را خریداری کند در پایان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی مدتی قبل 
در این خصوص به ایسنا گفت که بورس مسکن منجر به جذب 
سرمایه های خرد و رونق ســاخت و ساز خواهد شد. البته این را 
هم بیان کرد که این بازار ســوددهی مناسبی برای سهامداران 

به دنبال دارد.

در شورای عالی بورس چه گذشت؟ 

تصمیم جدید برای تداوم رونق بورس با شیب مالیم


