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وزارت اقتصاد در گزارشی به دولت 
اعالم کــرده اســت که ســاالنه گزارش

40درصد از یارانه آرد ایران به ارزش 
50هزار میلیارد تومان اصال نان نمی شود. حاال پرسش 
این جاســت که با تغییر الگوی عرضه نان در سطح 
کشور، این میزان یارانه آرد در کدام بخش ها مصرف 
خواهد شد. برآورد می شود با اصالح نحوه توزیع یارانه 
آرد و نان، دست کم با مازاد 4میلیون تنی آرد مواجه 

خواهیم شد.
به گزارش همشهری، در آخرین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند 
یارانه آرد و نان در استان های مختلف کشور بررسی 
شــد. در این نشســت ابراهیم رئیســی اعالم کرد: 
موفقیت های طرح مدیریت هوشمند یارانه نان، باید 
به الگوی اختصاص یارانه سایر بخش ها تبدیل شود. 
او در عین حال اعالم کرده، اراده دولت بهینه ســازی  
نظام یارانه ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت 

سرمایه هاست.

مهیا در اتاق تشریح
یکشنبه شب اعضای ستاد اقتصادی دولت در حضور 
رئیس جمهوری به تشــریح طرح مهیــا )مدیریت 
هوشــمند یارانه آرد و نان( در اســتان های مختلف 
پرداختند. براساس خبر رســمی منتشر شده از این 
نشست مهم، وزارت اقتصاد دستاوردهای طرح مهیا را 
برای حاضران تشریح و اعالم کرد؛ تاکنون 5۷ درصد 
نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند و 
قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱00 درصد برسد.

برآوردهای مقدماتی وزارت اقتصاد نشان می دهد که 
تاکنون 40درصد یارانه آرد به ارزش ســاالنه معادل 
50هزار میلیارد تومان به صورت نــان به مردم داده 
نمی شــد و هدر می رفت. وزارت اقتصاد می گوید: از 

این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی 
و در قالب خدمــات دیگر به مــردم بازمی گردد. در 
گزارش وزارت امور اقتصــادی و دارایی، آثار مثبت و 
سازنده حکمرانی مبتنی بر داده ها و اطالعات به عنوان 
یکی دیگر از ویژگی ها و نتایج اجرای طرح مدیریت 
هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شده است. این گزارش 
نشان می دهد که دولت هم اکنون اشراف کامل تری بر 
میزان هدر رفت یارانه ها در زنجیره تامین آرد و نان 

به دست آورده است .
رئیس جمهوری در این نشست بر لزوم گران نشدن 
قیمت و ثابــت ماندن بهــای نان در سراســر ایران 
تأکید و اعالم کرد: هــدف از اجرای این طرح، اصالح 
زیرســاخت ها و روش های پرداخت یارانه آرد و نان 
است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده 

و نخواهد بود.

روند 11ساله مصرف آرد
گزارش وزارت اقتصاد در حالی منتشــر می شود که 
گزارش های شــرکت بازرگانی دولتی ایران نشــان 
می دهــد؛ مقدار فــروش گندم بر حســب مصارف 
نانوایی های یارانــه ای و نیمه یارانه ای در ۱۱ســال 
گذشته از 8میلیون و ۱3۱هزار تن در سال ۱390به 
رقم ۷میلیون و 242هزار تن در سال ۱395رسیده 
و پس از آن میزان مصرف گنــدم برای پخت نان در 
ســال ۱396به 9میلیون و 36۷هزار تن در ســال 
۱396افزایش یافته و در پایان سال ۱390این میزان 
مصرف به باالی ۱0هزار و ۱66تن رســیده است. به 
گزارش همشهری، این شرکت میزان مصرف گندم 
برای پخت نان در سال ۱400را برای تنها نیمه نخست 
سال اعالم کرده که اگر آن را 2برابر کنیم، میزان گندم 
آرد شــده برای تامین آرد نانوایی ها به ۱0میلیون و 

۱90هزار تن می رسد.

قاچاق یا انحراف مصرف؟
نکته مهمی که از انحــراف در توزیع یارانه نان و 
آرد در گذشــته حکایت دارد، در میزان فروش 
گندم برای مصارف صنف و صنعت دیده می شود، 
به گونه ای که میزان مصارف صنف و صنعت از یک 
میلیون و 624هزار و 600تن در ســال ۱39۷به 
رقم 8۷5هزار و 300تن در ســال ۱399کاهش 
یافته و برآورد می شــود میزان مصرف آرد صنف 
و صنعت در سال گذشــته حداکثر یک میلیون 
و ۱00هزار تن شده باشــد. با این حساب بخش 
زیادی از آرد یارانه ای در طول 6ســال گذشته 
به ســمت تامین نیاز صنف و صنعــت با فروش 
غیرقانونی نان در نانوایی های سنتی سوق داده 

شده است.

کاهش تقاضا به دلیل کرونا
یک احتمال دیگر هم مطرح اســت که دلیل اصلی 
کاهش آرد صنعت و صنف در 3سال گذشته عمدتا 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا و افت فعالیت خدمات 
ازجمله رستوران ها، هتل ها و نظایر آن باشد. چنان که 
در سال ۱400به ویژه پس از واکسیناسیون سراسری 
و کاهش محدودیت ها و رشد بخش خدمات، دوباره 
میزان فروش گندم از شرکت بازرگانی دولتی به صنف 

و صنعت افزایش یافته است.

معمای قاچاق آرد
هرچند جزئیاتی از گــزارش وزارت اقتصاد به دولت 
درباره میزان مصــرف واقعی گندم و آرد در ســال 
گذشته و 3ماه نخست امسال منتشر نشده، اما یک 
گزاره که دولت را به تغییر فروش آرد و عرضه نان ناچار 
کرده، احتمال افزایش قاچاق گندم و آرد از داخل ایران 
به کشورهای همســایه به ویژه پس از جنگ روسیه 

علیه اوکراین اســت. اردیبهشت امسال بود که جواد 
ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی، اعالم کرد: ۷0درصد 
روغن و 30درصد غــالت جهان در منطقه اوکراین و 
روسیه تولید می شود که به علت جنگ اوکراین، قیمت 
مواد غذایی در جهان بین 34 تــا 60درصد افزایش 
 یافته و موجــب جیره بندی در کشــور های اروپایی

شده است. 
او تأکید کرد: شرایط جدیدی برای امنیت غذایی جهان 
ایجاد شــده و دولت هم برای حفظ پایداری امنیت 
غذایی به علت قاچاق گسترده محصوالت تولیدی با 
آرد، تصمیم به آزادسازی آرد برای مصارف صنعتی 
گرفته است. او با افشای کسری 3میلیون تنی گندم در 
یکی از کشور های همسایه خبر داد که این کشور قصد 

دارد با قاچاق از ایران، این گندم را تامین کند.

4میلیون تن آرد کجاست؟
انتظار مــی رود با به نتیجه رســیدن طرح مهیا، 
دســت کم از انحراف در توزیع 4میلیون تن آرد 
در کشور جلوگیری شود. بر این اساس ضرورت 
دارد دولت گزارشی شفاف از میزان مصرف آرد 
به تفکیک استان های مختلف و همچنین سرانه 
مصرف هر ایرانی منتشــر ســازد. اقدامی که در 
نهایت باعث خواهد شــد حتی با فرض افزایش 
قیمت نان در آینــده هرچند دولت با آن مخالف 
است، بخش زیادی از منابع ناشی از صرفه جویی 
در مصرف داخلــی آرد، دولت بتوانــد آن را در 
بین نیازمندان توزیع کنــد. اصلی ترین مطالبه 
مردم که می توان راه را بــرای همراهی عمومی 
با برنامه های دولت هموار ســازد، این است که 
اعالم شــود این 4میلیون تن یارانه آرد، آن هم 
به ارزش 50هزار میلیــارد تومان، کجا و چگونه 

هزینه خواهد شد. 

40درصدآردایران،ناننمیشود
گزارش وزارت اقتصاد به دولت

دالرهای صادراتی کجاست؟
درآمدهای ناشی از صادرات نفتی ایران در سال گذشته 

ارز
84درصد و صادرات غیرنفتی 4۱درصد رشــد کرده و 
سؤال اینجاست که این دالرها کجاست؟ بانک مرکزی 
اما فاش کرده که خالص حســاب سرمایه در ســال گذشته با رشدی 
92.8درصدی مواجه شده و به رقم منفی ۱2میلیارد و ۱82میلیون دالر 
رســیده اســت. این آمارها نشــان می دهد از مجمــوع ۷9میلیارد و 
3۷3میلیون دالر صادرات کاالی شامل نفتی و غیرنفتی در سال گذشته 

دست کم بیش از ۱2میلیارد دالر آن در دسترس دولت نبوده است.

براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه کشور 
از منفی 6میلیارد و 3۱8میلیون ریال در ســال99 بر اســاس گزارش 
رسمی بانک مرکزی با رشدی 92.8درصدی به رقم منفی ۱2میلیارد و 
۱82میلیون ریال در پایان سال گذشته رسیده که این باالترین میزان از 

سال۱396 تاکنون است.
چنین روندی نشــان می دهد که دست کم بخشــی از دالرهای ناشی 
از صادرات نفت و غیرنفتی ایران یا به داخل کشــور وارد نمی شــود و 
در بانک های دیگر کشــورها انباشت شــده که به گفته پیمان قربانی، 

معاون اقتصادی بانک مرکزی جزو طلب های ایران به حســاب می آید 
 یا اینکه بخشــی از این مبلغ در قالب خروج ســرمایه از کشور به دیگر 

کشورها رفته است.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی می گوید صادرات نفتی ایران شامل 
ارزش نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی 
که توسط شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت انجام شده در سال۱400 
به رقم 38میلیارد و ۷23میلیون دالر رســیده که نســبت به سال99 

رشدی 84درصدی را نشان می دهد. 

همشهری براساس اطالعات وزارت کار گزارش می دهد
ترکیب درآمدی خانوارهای ایرانی

تقریباً نیمی از خانوارهــای ایرانی مزد و حقوق بگیر هســتند، 
۱۱.۱درصد خانوارها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند 
و 39.6درصد از خانوارها فاقد درآمــد ثابت اعم از مزد، حقوق یا 
مستمری هستند که عمدتاً در دسته بندی مشاغل آزاد و به ندرت 

در دسته فاقد درآمد دسته بندی می شوند.
به گزارش همشهری، اطالعاتی که معاونت رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
منتشر کرده، حاکی از این اســت که 8۷.2درصد از خانوارهای 
ایرانی یارانه نقدی می گیرند، 2۷درصد فقیر هستند، 28.2درصد 
با وجود قرارنگرفتن زیر خط فقر قادر به تأمین معیشــت خود 
نیســتند و در مقابل همه اینها، ۱2.8درصد خانوارها به عنوان 
برخوردارترین خانوارهای ایرانی دسته بندی می شوند. نکته قابل  
تأمل این اســت که در این گزارش تعداد کل خانوارهای ایرانی 
28میلیون و 554هزار و 443خانوار اعالم شده که خالف واقعیت 

است و با اطالعات رسمی مرکز آمار ایران هیچ تناسبی ندارد.

ممر درآمدی فقرا
بررســی وضعیت درآمدی خانوارهایی که یارانــه جدید دولت 
سیزدهم را دریافت می کنند نشان می دهد: 3۱درصد این خانوارها 
در 3دهک فقیر جامعه قــرار دارند که مشــمول دریافت یارانه 
400هزار تومانی بوده و به شدت نیازمند حمایت اجتماعی هستند. 
از خانوارهاي این 3 دهک، فقط 26.9درصد از آنها تحت پوشش 
نهادهای حمایتی قرار دارند و 55.۱درصد آنها فاقد درآمد ثابت 
ناشی از اشتغال دارای بیمه یا مستمری هستند. البته 9.۷درصد 
از خانوارهای این 3دهک در دســته بندی شاغالن و کارفرمایان 
تأمین اجتماعی قرار می گیرند و 6.6درصد آنها نیز بازنشسته تأمین 
اجتماعی هستند. نکته قابل تأمل اینکه در این دهک، برخالف سایر 
دهک های درآمدی فقط ۱.6درصد خانوارها در دسته کارکنان و 
مستمری بگیران دولت قرار می گیرند. به نظر می رسد پایین بودن 
این نسبت، ناشی از باالتربودن حقوق و مستمری پرداختی دولت 

در مقایسه با مزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

خانوارهای همسایه فقر
در دسته بندی وضعیت درآمدی خانوارهای یارانه بگیر، دهک های 
4 تا 6 به عنوان دهک های »زیر خط کفاف غیرفقیر« قرار می گیرند؛ 
یعنی خانوارهایی که نه درآمد آنهــا کفایت هزینه های زندگی 
و معیشت شــان را می دهد و نه آنقدر فقیر هستند که زیر خط 
فقر دسته بندی شــوند. طبق آمارها، 32.3درصد از خانوارهای 
یارانه بگیر کشــور در این 3دهک قرار می گیرند و با وجود اینکه 
دچار فقر مطلق نیستند، برای گذران زندگی چشم به حمایت های 
دولت دارنــد. 6.2درصد از خانوارهای این گروه تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی قرار دارند، 40.3درصد فاقد درآمد ثابت )فاقد 
بیمه و مستمری( هستند و 3۱.9درصد در دسته بندی شاغالن و 
کارفرمایان تأمین اجتماعی قرار می گیرند. همچنین ۱3.2درصد 
از خانوارهای این گروه بازنشسته تأمین اجتماعی بوده و 8.4درصد 
آنها جزو کارکنان یا مستمری بگیران دولت محسوب می شوند. در 
این گروه نیز سهم کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از 

سهم خانوارهای کارمند یا مستمری بگیر دولت است.

طبقه متوسط نحیف
طبقه متوسط در اقتصاد ایران به شدت تحلیل رفته و بخش زیادی 
از خانوارهای این طبقه با سقوط به زیر خط کفاف، نیازمند حمایت 
دولت شده اند. در آمارهای وزارت کار نیز فقط 3دهک ۷ تا 9 در 
کنار دهک ۱0 درآمدی باالی خط کفاف قرار دارند و الاقل از منظر 
آمار از عهده خرج و هزینه زندگی خود برمی آیند. براساس آمارها 
2.۱درصد خانوارهاي این گروه تحت پوشش نهادهای حمایتی 
قرار دارند، 2۷.۷درصد فاقد درآمد ثابت بوده و 38.9درصد شاغل 
یا کارفرمای تأمین اجتماعی محســوب می شــوند. همچنین 
۱2.۱درصد خانوارها بازنشســته تأمین اجتماعی محســوب 
می شود و ۱9.2درصد آنها در دسته کارکنان و مستمری بگیران 

دولت قرار می گیرند. 
به گزارش همشهری، در این گروه که طبقه متوسط جامعه ایرانی 
محسوب می شوند، جمعیت وابســتگان دولت بیشتر است، در 
حالی که در طبقات فقیر و زیرخط کفاف، عماًل سهم کارگران و 
بازنشستگان تأمین اجتماعی چندبرابر کارکنان و مستمری بگیران 

دولت بود.

اقلیت برخوردار
از مجموع ۱0دهک یارانه بگیر در اقتصاد ایران، 6.6درصد خانوارها 
واجد شرایط دهک دهم درآمدی هستند و در طبقه خانوارهای 
برخوردار طبقه بندی شده اند. یکی از نکات جالب آمارها این است 
که ۱.۱درصد از این خانوارها باوجود ثروتمندبودن، تحت پوشش 
نهادهای حمایتی هم قرار دارند. در ایــن دهک، ۱۷.۷درصد از 
خانوارها فاقد درآمد ثابت هستند، 39.3درصد شاغل یا کارفرمای 
تأمین اجتماعی بوده و ۱۱درصد بازنشســته تأمین اجتماعی و 

۱۱درصد کارکنان و مستمری بگیران دولت هستند.

مالیات بر ارزش افزوده را باال ببرید
گزارشــی که معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی بر مبنای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان با عنوان »منابع 
 »)PIT( سیاست های حمایتی با تأکید بر مالیات بر درآمد شخصی
منتشر کرده، بر اصالح نظام توزیع یارانه و برقراری رفاه در کشور 
متمرکز شده و محور اصلی آن تأمین منابع سیاست های رفاهی از 
محل دریافت مالیات است. در این گزارش با نگاهی به کشورهای 
دیگر، افزایش مالیــات ارزش افزوده از 9درصــد فعلی به ۱5 تا 
20درصد و توسعه چتر مالیات بر مجموع درآمد شخصی به عنوان 

یک سیاست مالی، بازتوزیعی و رفاهی پیشنهاد شده است. 
در این گزارش با تأکید بر اشراف پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان بر 
خانوارهای برخوردار )دهک دهم(، این خانوارها به عنوان اولویت 
اول دریافت مالیات بر مجموع درآمــد و خانوارهای دهک های 
۷ تا 9 به عنوان اولویت دوم ارائه اظهارنامــه مالیاتی و پرداخت 
مالیات علی الحســاب بر مجموع درآمدی معرفی شده اند. نکته 
قابل  تأمل در این گزارش معاونــت رفاه اجتماعی وزارت کار این 
است که در این گزارش تعداد کل خانوارهای ایرانی 28میلیون و 
554هزار و 443خانوار اعالم شده که خالف واقعیت است و هیچ 
تناسبی با اطالعات رسمی مرکز آمار ایران و بُعد خانوار 3.3نفره 
کشور ندارد. قبول تعداد خانوارهای اعالم شده در گزارش وزارت 
کار به این معناست که یا بُعد خانوار به 3نفر کاهش پیدا کرده یا 
جمعیت ایران از 94میلیون نفر گذشته است که البته هیچ کدام 

درست نیست.

2رسالت وزارت راه
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به انتقال ســامانه کد رهگیری از 
وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت 
راه و شهرســازی می گویــد: هم اکنون 
اطالعات 62میلیون نفر در سامانه ملی 
امالک و اسکان وجود دارد و به دلیل اینکه هنوز این سامانه 

تکمیل نشده، آمارهای خانه های خالی متفاوت است.

نقد: بخــش قابل توجهــی از اتفاقات بازار مســکن و 
اجاره ناشــی از تحوالت اقتصاد کالن اســت؛ اما نبود 
زیرساخت های مورد نیاز برای مدیریت و سیاستگذاری 
این بازارها باعث شــده تــا سیاســتگذار و متولی این 
بازارها حتی قادر به مدیریت زمانی تخلیه اثرات عوامل 
اقتصادی نباشــد و مانند ســال های اخیر، مستأجران 
در شــرایطی که با شــدیدترین درجه کاهش قدرت 
خرید مواجه هستند، بیشترین فشارها را نیز از سمت 
بازار اجاره متحمل شــوند. این موضــوع هم از طریق 
قاعده مندســازی معامالت مســکن و اجاره به کمک 
ســامانه کد رهگیری و هم با کمک تنظیم بازار مسکن 
از طریق شفاف سازی بازار مسکن با تجهیز سامانه ملی 
امالک و اسکان و در نتیجه شناسایی خانه های خالی، 
معامالت سفته بازی و سودهای اتفاقی این حوزه قابل  
حل اســت. از این رو، از وزارت راه و شهرسازی انتظار 
می رود در کنار اقداماتی که بــرای اجرای برنامه های 
مسکنی دولت انجام می دهد، تمهیداتی سریع و فوری 
برای رفع مشکالت ســامانه کد رهگیری و سامانه ملی 
امالک و اســکان بیندیشــد و پایبندی بازار به این دو 

سامانه را به ۱00درصد برساند.

حرکت موتور صنعت با برق پاک
خبر: علی اکبــر محرابیان، وزیر نیرو ســرانجام 
مصوبه ضوابــط بهره مندی از بــرق تجدیدپذیر 
نیروگاه هــای احداث شــده در صنایع به صورت 
خود تامین را ابالغ کرد. این اقــدام که البته باید 
در سال های گذشته رخ می داد، باعث می شود تا 
سرمایه  گذاری برای تولید برق پاک افزایش یابد 
و اگر اراده ای برای اصالح ســاختار صنعت برق 
وجود داشته باشد، انتظار بر این است که بخشی 
از صنایع برای تامین برق خود، به ســمت تولید 
انرژی های پاک حرکت کنند و دیگر نیازمند برق 
تولیدشده به واســطه مصرف انرژی های فسیلی 

نباشند.
نقد: شــرط موفقیــت وزارت نیرو در تشــویق 
سرمایه گذاری صنایع برای تولید برق پاک البته 
این است که به معنای واقعی بازار برق تولیدشده 
با انرژی های پاک شــفاف باشد و سرمایه گذاران 
بتوانند برق مازاد خود را به قیمــت واقعی یا به 
دولت و دیگر بخش ها بفروشند یا امکان صادرات 
آن را داشته باشــند. مهم این است که محرابیان 
تنها به ابالغ مصوبه اکتفا نکنــد و به طور جدی 
پیگیر اجرای آن و برداشتن موانع احتمالی باشد. 
در غیراین صورت طرح های سرمایه گذاری برای 
تولید انرژی های تجدید پذیــر به تدریج بایگانی 
خواهد شد و صنعت برق در این زمینه با مشکالت 
جدی مواجه می شود. تشویق ســرمایه گذاران 
برای کم کردن اعتیاد به برق های تولیدشــده با 
انرژی فسیلی بدون تردید یک ضرورت ملی است.

چهره روز

داده ها

نقد  خبر

دخل و خرج

 کاهش رشد تراکنش ها 
در خرداد1401

تازه ترین گزارش شرکت شاپرک نشــان می دهد در خرداد 
امســال تعداد تراکنش های انجام شــده در شبکه پرداخت 
نسبت به اردیبهشت امسال 4درصد بیشتر شده درحالی که در 
خرداد پارسال نسبت به ماه قبل آن تعداد تراکنش ها رشدی 
بیش از ۱۱درصد را تجربه کرده بود. این آمارها از کاهش رشد 
تراکنش ها حکایت دارد درحالی که از نظر ارزش ریالی، مبلغ 
پول های جابه جا شده در شبکه شاپرک در خرداد امسال نسبت 
به اردیبهشت رشدی 8.6درصدی داشته حال آنکه در خرداد 

پارسال رشد 3۱درصدی مبلغ تراکنش ها رخ داده بود.

سهم 
کارتخوان های 

فروشگاهی

سهم 
تراکنش های 

اینترنتی

 سهم 
تراکنش های 

موبایلی

3.701میلیارد تراکنش
تعداد تراکنش ها در خرداد

4درصد
رشد نسبت به اردیبهشت

725هزار میلیارد تومان
مبلغ تراکنش های خرداد

8.6درصد
رشد نسبت به اردیبهشت

سهم ابزارهای پذیرش از تراکنش ها

%92.29 %4.82 %2.89

درآمد ارزی ناشی از صادرات از 1396 تا 1400- میلیون ریال 

درصد تغییر جمع کل درصد تغییر صادرات غیرنفتی درصد تغییر صادرات نفتی  سال 

1396 62، 768 -33، 266 - 96، 034-

1397 56، 999 -2/935، 652 2/792، 651 -5/3

1398 26، 049 -3/4533، 926 -8/459، 975 -3/53

1399 21، 043 -2/9128، 805 -1/5149، 848 -9/61

1400 38، 723 0/8440، 651 1/4179، 374 2/59

خالص حساب سرمایه به میلیارددالر از 1396 تا 14000

مقدار فروش گندم بر حسب مصارف نانوایی های یارانه ای و نیمه یارانه ای در 11 سال گذشته-هزار تنمقدار فروش گندم جهت تامین مصارف صنف و صنعت-هزار تن
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