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خطر انفجار مصرف گاز در ماه های 

انرژی
سرد سال از هم اکنون مدیران وزارت 
نفت را بــه خط کرده تــا با اجرای 
سیاســت های کنترل مصرف از بــروز قطع گاز در 
زمســتان1401 جلوگیری کنند. پــس از عبور از 
تابســتان بدون قطع برق گســترده حاال نوبت به 
ریل گذاری و اجرای برنامه های مدیریت مصرف گاز 
به عنوان انرژی غالب در بخش های مختلف به ویژه در 
بخش خانگی رسیده و به گفته رئیس امور نظارت، 
اندازه گیری و کنترل کیفیت دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز، مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان به 

شکل شگفت انگیزی افزایش می یابد. 
مازیار ســیاح نژاد می گوید: در فصل زمستان و در 
بخش خانگی با انفجار مصرف گاز مواجه می شویم 
و برای تامین گاز خانگی مجبــور به محدودکردن 
گازرســانی به نیروگاه ها و صنایــع خواهیم بود. او 
میانگین میــزان مصرف گاز در بخــش خانگی در 
تابستان را 200میلیون مترمکعب اعالم و تأکید کرد: 
در زمستان این عدد به باالی ۶00میلیون مترمکعب 

در روز می رسد.

موتورخانه ها را دریابید
به گزارش همشــهری، اکنون فرصــت خوبی در 
اختیار شــهروندان قرار دارد تا پیــش از آغاز فصل 
زمستان و ماه های ســرد سال، به خرج شرکت ملی 
گاز ایران، سیســتم موتورخانه های خود را اصالح 
و از میــزان مصرف خــود کم کنند. ســیدجالل 
نورموســوی، سرپرســت مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شــرکت ملی گاز با بیان اینکه با اجرای 

طرح ملی بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی 
و تجاری، 1۶ تا ۳1درصد در مصــرف گاز طبیعی 
موتورخانه ها صرفه جویی شده است، از هزینه کرد 
12۵میلیارد تومانی برای آن طی 2سال اخیر خبر 
داده است. به گفته این مقام مســئول، طی 2سال 
گذشته از 1۹2هزار واحد مشــترک ثبت نام شده، 
۳4هزار موتورخانه در بخش های خانگی و تجاری و 
1۶۵هزار موتورخانه در بخش عمومی است که شامل 
ساختمان های دولتی، اماکن، تاسیسات ورزشی و 
آموزشی و خیریه ها می شود. نورموسوی می گوید: 
در این مرحله ناظر شــرکت ملی گاز پیش از انجام 
ســرویس های مدنظر، از موتورخانه بازدید می کند 
و پس از انجام ســرویس هم تغییرات انجام شده را 
ارزیابی و در صورت صحــت، تأیید می کند و حجم 
کار را برای دادن مبالغ بــه پیمانکار مجری تعیین 
خواهد کرد که وارد سامانه می شود و شرکت ملی گاز 
از منابع داخلی خود هزینه های مربوطه را پرداخت 

می کند.

تعویض بخاری های پرمصرف
یکی از برنامه های وزارت نفت برای کنترل مصرف 
گاز، جایگزینی بخاری های پرمصرف گازسوز با نسل 
جدید بخاری های کم مصرف هرمتیک اســت که 
متأســفانه اجرای این طرح پیشرفت جدی نداشته 
اســت. سرپرســت مدیریت هماهنگی گازرسانی 
شرکت ملی گاز درباره آخرین وضعیت اجرای طرح 
یادشده اظهار کرد: در بخش نخست قرار بود برای 
مدارس و 100هزار کالس انجام شود و بر مبنای نوع 
بخاری هرمتیک باشد اما اکنون قرار شده براساس 

مصوبه جدید از بخاری های گرید A و B اســتفاده 
کنند و اگر بخاری های غیرهرمتیک هم باشد قابلیت 
استفاده دارد، زیرا هرمتیک برای بعضی مناطق از نظر 
مبحث1۷ مقررات ملی ساختمان ها، ممنوعیت ها و 

محدویت هایی دارد.

پاالیشگاه های گازی آماده فصل سرما
با پیش بینی خیزش مصرف گاز در زمستان، وزارت 
نفت پاالیشگاه های گازی را در وضعیت آماده باش 
قرار داده و به گفته احمــد زمانی، مدیر هماهنگی و 
نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: این شرکت 
و پاالیشگاه های گاز کشــور در آمادگی کامل برای 
گذر از فصل ســرد قرار دارند و پیش بینی های الزم 
برای گذر از پیک زمستان شده است. وی تأکید کرد 
که تا پایان مهرماه فرایند تعمیر پاالیشگاه های گازی 
تکمیل خواهد شد و میزان تولید گاز از مخازن کشور 
روزانه یک میلیارد مترمکعب بوده و تولید گاز شیرین 
در کشور روزانه ۸40 تا ۸۵0 میلیون مترمکعب در 

روز است.
حســینعلی محمدحســینی، مدیــر برنامه ریزی 
تلفیقی شــرکت ملی گاز با بیــان اینکه یک واحد 
سرمایه گذاری در بخش بهینه سازی مصرف انرژی، 
معادل 10واحــد ســرمایه گذاری در بخش تولید 
انرژی اســت تأکید می کند اگر یک دالر در بخش 
بهینه سازی سرمایه گذاری کنیم، معادل ۷ تا 10دالر 
سرمایه گذاری برای تولید نفت و گاز است. این مقام 
گازی درخصوص برنامه شرکت برای اصالح تعرفه 
گاز در بخش خانگــی گفت: بــرای بخش خانگی 
اصالح را به گونه ای در نظر گرفته ایم که بدمصرف ها، 

پرمصرف ها و یارانه بگیران پنهان گاز کنترل شوند 
و از محــل صرفه جویی بتوانیم صادرات بیشــتری 

داشته باشیم.

واردات برای عبور از سرما
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران هم از 
انجام مذاکرات با کشــورهای همسایه برای واردات 
گاز خبر داد و گفت: مذاکــرات برای واردات صورت 
گرفته و در حال پیشرفت اســت و اکنون آمادگی و 
زیرساخت برای واردات گاز وجود دارد. محمدرضا 
جوالیی با بیان اینکــه الگوی مصرف بخش خانگی 
و تجاری در ۶ماه نخست ســال، بیانگر پیش بینی 
افزایش ۶درصــدی گاز در نیمه دوم ســال1401 
است، می گوید: سال گذشته در بخش خانگی رکورد 
مصرف ۷20میلیون مترمکعب در روز هم ثبت شد، 
برای امســال نیز باید منتظر شدت ســرما و میزان 

مصرف بود.
وی درخصوص احتمال قطعی گاز در صورت افزایش 
مصرف گفت: هر زمان که شبکه توان نداشته باشد و 
مصرف از تولید بیشتر شود آن زمان با چالش مواجه 
خواهیم شد، در آن شرایط با اولویت تأمین گاز بخش 
خانگی، با اعمال سیاست های مدیریت مصرف بخش 
صنایع نسبت به تأمین پایدار گاز بخش خانگی اقدام 
خواهیم کرد. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
با تأکید بر اینکه در بخش نیروگاهی با محدودیت گاز، 
نیروگاه ها باید سوخت مایع مصرف کنند، گفت: اگر 
مصرف گاز از میانگین سال آینده در بخش خانگی 
بیشتر شود، باید انتظار قطع گاز در انتهای شبکه را 

داشته باشیم.

خطر انفجار مصرف گاز در زمستان 1401
همشهری برنامه های کنترل مصرف را بررسی می کند

حمایتتمامقدبانکیازاقتصاددانشبنیان
در نیمه نخست امسال بالغ بر ۵۸هزار و 4۸0میلیارد 

بانک
تومان تســهیالت در قالــب ۷هــزار و ۶12فقره به 
شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است. براساس 
اعالم بانک مرکزی این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 
2برابری را نشان می دهد. کل تسهیالت پرداخت شده به شرکت های 
دانش بنیان در سال گذشته ۶۶هزار و ۹40میلیارد تومان بود که نسبت 

به سال1۳۹۹ جهش 10۸درصدی داشته است.
بررســی های همشــهری نشــان می دهد کــه بانک هــا در فاصله 
فروردین1400 تا پایان شهریور امسال بالغ بر 122هزار و ۹۷۷میلیارد 

و ۸00میلیون تومان به شــرکت های دانش بنیان تســهیالت داده اند. 
علی صالح آبــادی، رئیس کل بانک مرکزی ایــران ابتدای فروردین ماه 
سال جاری اظهار کرد: پول پاشــی و تزریق بی ضابطه تسهیالت بانکی، 
مشکالت تولید را برطرف نمی کند بلکه با تخصیص اعتبارات هدفمند 
به بخش های اقتصادی، می توان موجبات رونق تولید و اشتغال آفرینی 
پایدار را فراهم کرد. او با اعالم حمایت جدی بانک مرکزی از شرکت های 
دانش بنیــان تصریح کرد: امســال نیز ما همچنان حمایــت خود را از 
شرکت های دانش بنیان در دستورکار داریم و نظام بانکی را به ادامه این 

مسیر تشویق می کنیم.

دروازه واردات تنگ تر شد
فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی به 1۵۵0کد تعرفه رسیده و 

۶00 ردیف تعرفه نیز مشمول ممنوعیت موقت واردات شده است

فهرســت کاالهای ممنوعه وارداتی همچنان در حال افزایش 
است؛ به گونه ای که طبق اعالم سخنگوی گمرک ایران، در سال 
1401تعداد کد تعرفه های کاالهای ممنوعه وارداتی به 1۵۵0کد 
رسیده و عالوه بر این ۶00ردیف تعرفه نیز مشمول ممنوعیت 
موقت شده اند. در این میان برخی کد تعرفه ها نیز مشمول بررسی 
ثانویه و ســختگیرانه در زمان ثبت ســفارش هستند که عماًل 

واردات آنها غیرممکن یا بسیار سخت است.
به گزارش همشــهری، در جریــان تنش ارزی ســال 1۳۹۷، 
به منظور مدیریت منابع ارزی کشــور و ممانعــت از خروج ارز 
در شــرایط جنگ اقتصادی، واردات 1۳۳۹کد تعرفه در گروه 
4کاالیی که اقالم مصرفی یا دارای مشابه خارجی بودند، ممنوع 
اعالم شد. البته این فهرست قابل به روزرسانی بود و گرچه انتظار 
می رفت با رفع محدودیت های ارزی، بخشــی از ممنوعیت ها 
برطرف شود، به  مرور زمان تعداد بیشــتری از کاالها وارد این 
فهرســت شــدند تا جایی که طبق اظهارات سخنگوی وزارت 
صنعت، در سال جاری واردات کاالهای 1۵۵0کد تعرفه ممنوع 
است، واردات ۶00ردیف تعرفه موقتا ممنوع اعالم شده و واردات 
برخی از کاالها نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان 
ثبت سفارش هستند که طبیعتاً واردات آنها سخت تر و پیچیده تر 

از شرایط عادی خواهد بود.

ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجــارت می گوید: یکی از 
اقدامات انجام شــده برای حمایت از تولیــد داخل، ممنوعیت 
واردات کاالهای غیرضروری و لوکس اســت که در این راستا 
و با توجه به شرایط کشــور، از ســال 1۳۹۷ براساس تصمیم 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود این اقالم شامل 
1۳۳۹قلم کد تعرفه ممنوع شــد. امید قالیبــاف می افزاید: با 
بررسی های بعدی و لزوم به روزرسانی فهرست یاد شده و افزودن 
اقالم دارای تولید داخل، تعداد کاالهای مشــمول ممنوعیت 
واردات در پایان سال 1۳۹۷ به 1۳۹2 ردیف تعرفه رسید. طبق 
اظهارات ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه 
تعداد کدهای تعرفه کاالهای ممنوعه وارداتی در سال 1400به 

1۵۳۷کد و در سال جاری به 1۵۵0کد رسیده است.
 به گــزارش همشــهری، در این بــازه زمانی، محــور اصلی 
سیاستگذاران، کاهش خروجی ارز کشور بابت تأمین نیازهایی 
بوده که یا غیرضروری تشخیص داده می شوند یا تأمین آنها از 
طریق تولید داخل امکان پذیر اســت. در این میان، بزرگ ترین 
تغییری که در فهرست ممنوعیت های وارداتی انجام شد، رفع 
مشــروط ممنوعیت واردات خودرو بود که مراحــل قانونی و 
آیین نامه ای آن انجام شده و به زودی باید خودروهای وارد شده 

با قانون جدید وارد بازار کشور شوند.

فهرست دوم ممنوعیت های وارداتی
در کنار فهرست بلندباالیی که از ســال 1۳۹۷به عنوان مبنای 
اصلی ممنوعیت واردات تدوین شده، سیاستگذار ارزی و تجارت 
خارجی فهرست دیگری هم برای کاالهای مشمول ممنوعیت 
موقت واردات در نظر گرفته اند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می گوید: فهرســت کاالهای ممنوعه وارداتی از سال 
1۳۹۷تاکنون تغییراتی داشته و ۶00 ردیف تعرفه نیز هم اکنون 
در گروه 2۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند. طبق اظهارات 
قالیباف، عالوه بر این دو فهرست، برخی از کد تعرفه های دارای 
اقالم مشترک با اقالم مشــابه تولید داخل نیز مشمول بررسی 
ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته است. او 
با بیان اینکه فهرست کاالهای مشمول با توجه به داخلی سازی  
محصول و سایر متغیرها و همچنین شکسته شدن سرفصل ها 
به کد تعرفه های دقیق تر هر سال بازنگری می شود، می افزاید: 
در پایان سال 1۳۹۸ تعداد کاالهای مشــمول منع واردات به 
1۵1۹ردیف تعرفه، در ســال 1۳۹۹ به 1۵۳۹ردیف، در سال 
1400 به 1۵۳۷ردیف و در ســال جاری نیز بــه 1۵۵0ردیف 

تعرفه رسید. 
قالیباف با اشــاره به اینکه ازجمله اقــالم ممنوعه گروه چهارم 
کاالیی، شــامل پوشــاک، لوازم خانگی، محصوالت کشاورزی 
دارای تولید داخل و لوکــس و اقالم مصرفی غیرضروری مانند 
آالت موسیقی است، تصریح کرد: عالوه بر این ممنوعیت های 
دائم، تعداد ۶00ردیف تعرفه نیز هم اکنون مشمول ممنوعیت 
موقت شده که فهرست این اقالم با توجه به درخواست بازرگانان، 
نیاز کشــور و نظر تخصصی نهادهای مســئول، قابل بسط و یا 
تحدید است.  به گفته این مقام مسئول، از سال 1۳۹۷ تاکنون 
ممنوعیت واردات برای این تعرفه ها، طبق ضوابطی در فرایندها 
و ســامانه های تجارت خارجی شامل ســامانه جامع تجارت، 
سامانه های بانک مرکزی و ســامانه های گمرکی اعمال شده 
است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید می کند: 
در کنار این ممنوعیت ها، برای اطمینان از استفاده حداکثری 
ظرفیت های تولید داخلی، برخی کــد تعرفه های دارای اقالم 
مشترک با اقالم دارای مشابه تولید داخل نیز مشمول بررسی 

ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته است.

جزئیات کاالهای ممنوعه واردات
2 گروه کاالیی 4 و 2۷ که مشمول ممنوعیت واردات هستند. 
گروه کاالیی 4که 1۵۵0 قلم از کاالهای آن مشمول ممنوعیت 
واردات شده، کاالهای لوکس یا دارای تولید مشابه ساخت داخل 
را شامل می شود و براساس مصوبه ســران قوا در سال 1۳۹۷ و 
اختیاری که به وزیر صمت برای افزایش تعداد این کاالها داده 
شد، ورود آنها به کشور ممنوع شده است. گروه 2۷ نیز مجموعه 
کاالهایی است که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در فهرست کاالهای ممنوع برای واردات قرار گرفته اند و ۶00قلم 
کاال را شامل می شود. این کاالها با مجوز دفاتر تخصصی وزارت 
صمت، مجوز واردات دریافت می کنند. به گزارش ایسنا، برخی 
از محصوالت کشاورزی، انواع چای، غذا برای سگ و گربه، انواع 
صابون، کفپوش و پادری، انواع زیورآالت چرمی، صنایع دستی، 
لباس های زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، 
عصا، شالق و تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب عکس، ماشین 
لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآالت بهداشتی، آمبوالنس و 
انواع عروسک ازجمله کاالهای گروه 4 هستند. ازجمله کاالهای 
گروه 2۷ نیز می توان به انواع ماهی های خوراکی، پرندگان زینتی، 
سگ و گربه معمولی، صدف ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده های 
مربوط به آنها، مواد پاک کننــده دندان، تابوت، نخ ابریشــم، 

آبگرمکن های خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات اشاره کرد.

حذف یک محدودیت صرافی
با اعــالم بانــک مرکزی، مهلــت زمانی 
سه روزه صرافی ها برای فروش اسکناس 
ارز خریداری شده از ســامانه نیما به جز 
بــرای دالر و یورو برداشــته شــد. احد 
لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان معتقد است با این اقدام، 
تقاضایی که برای دالر و یورو از محل تقاضای دیگر ارزها وجود 
داشت از بین می رود و با برطرف شدن تقاضای دیگر ارزها در 

بازار رسمی، معامالت در این بازار تقویت می شود.
قبل از 21 فروردین 1۳۹۷که هنوز سامانه نیما وجود داشت 
و دالر 4200تومانی وجود نداشت، خریدوفروش ارز به صورت 
اسکناس و حواله برای شرکت های صرافی و فعاالن اقتصادی 
در حوزه ارز به صورت نامحدود انجام می شد، اما بعد از راه اندازی 
سامانه نیما تمامی فعاالن بازار ارز باید فعالیت های خود را در 
سامانه نیما انجام می دادند و حتی تا حدود ۶ ماه صرافی ها از 

خریدوفروش اسکناس منع شدند. 
پس ازآن در اوایل شــهریور 1۳۹۷، اجــازه خریدوفروش ارز 
از طرف بانــک مرکزی بــه صرافی ها داده شــد و مدتی بعد 
قانونی به صرافی ها از طرف این بانک ابالغ شــد که براساس 
آن خریدوفروش ارز مستلزم این بود که صرافی ها هر ارزی را 
خریداری می کنند ظرف سه روز باید به فروش برسانند. ظاهراً 
در آن مقطع بحرانی وجود داشت که این تصمیم گرفته شد اما 
باقی ماندن آن تبعاتی برای این بازار داشت و با توجه به اینکه 
ارزها باید قبل از ۳روز به فروش می رسید، نگرانی صرافی ها از 
خرید ارزهای دیگر و ناتوانی از فــروش آنها باال بود درنتیجه 
متقاضیان خریدوفروش دیگر ارزها باید به بازار غیررســمی 

مراجعه می کردند.
 حاال اما با پیگیری های به عمل آمده و پیشنهاد های ارائه شده 
به بانک مرکزی، متولی بازار ارز به این نتیجه رسیده است که 
محدودیت های خریدوفروش ســایر ارزها غیراز دالر و یورو 
برداشته شود. این اقدام، یک مشکل بزرگ معامالت ارزی را 
برطرف می کند اما به عقیده رئیس سابق کانون صرافان، باید 
ضمن تعدیل قوانین صرافی برای شهرهای کوچک که معامالت 
ارزی پایین تری دارند، باید معامله ارزهای دارای تقاضای پایین 
میان صرافی ها هم مجاز شود تا اگر برای یک ارز در منطقه ای 
تقاضا نبود، آن ارز توسط صرافی های همان منطقه و به وسیله 

شبکه معامالتی بین صرافی ها معامله شود.

خوابگاه لوکوموتیوها
  خبر: بابــک احمدی، رئیــس انجمن صنفی 
شــرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابســته 
می گوید: از مجموع ۹00لکوموتیو موجود در کشور 
هم اکنون 4۵0 لکوموتیو یعنی معادل نیمی از آنها 
متوقف هستند و این مسئله، اصلی ترین علت کاهش 
سرعت ســیر قطارها در شــبکه ریلی کشور است. 
به گفته او، دلیل توقف لوکوموتیوها، تخصیص نیافتن 
اعتبارات اســت چراکه منابع تعهد شده به راه آهن 
تاکنون تعلق نگرفته و توقف حدود 200دستگاه از 

این لوکوموتیوها به همین دلیل بوده است.
  نقد: آمارها حاکی از این اســت کــه عالوه بر 
لوکوموتیوهای متوقف شــده قبلی در ۳سال اخیر، 
توقف لوکوموتیوها با ســرعت بیشــتری در حال 
رخ دادن است و ساالنه حدود ۵0 لکوموتیو به دلیل 
تأمین نشــدن قطعات و نگهداری از چرخه فعالیت 
خارج شــده و حاال که تعداد لوکوموتیوهای از خط 
خارج شده به 1۵0 تا 200دستگاه رسیده، حوزه ریلی، 
فشار بیشتری احساس می کند. دلیل این اتفاقات نیز 
مشخص است؛ شرکت راه آهن نیز قادر به نگهداری 
ناوگان نیســت. این توقف ها باعث شــده لکوموتیو 
به اندازه کافی وجود نداشته باشد که همین مسئله 
نیز فشار به لوکوموتیوهای موجود را افزایش می دهد. 
در این وضعیت برای برون رفت از این بحران، دولت 
باید منابع مورد نیاز را تخصیص دهد تا لوکوموتیوهای 
متوقف شــده فعال شــوند که البته این راه حل نیز 
به صورت موقتی و مثل مسکن اســت. حوزه ریلی، 
به عنوان ارزان تریــن و ایمن ترین حوزه حمل ونقلی 
که نقش بی بدیلی در توسعه کشورها دارد، در ایران به 
دالیل مختلف ازجمله شبه انحصاری بودن آن و نبود 
یک نهاد تنظیم گر)رگوالتوری( مستقل و قدرتمند، 
شــرایط بدی دارد. البته که تالش های انجام شده 
برای افزایش سهم این صنعت از بار و مسافر کشور 
قابل تقدیر اســت اما نکته اینجاست که این صنعت 
نیز مانند صنعت هوایی با مشکالت عدیده بنیادین 
روبه رو شده و به فرض موفقیت تالش متولیان حوزه 
برای استفاده از ظرفیت های ترانزیتی و ریلی کشور، 

با مشکالت زیرساختی بزرگی مواجه خواهد شد. 

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

کارنامه وام دهی بانک ها به دانش بنیان ها  تا پایان شهریور1401

بیشترین تسهیالت پرداختی به دانش بنیان ها در نیمه نخست امسال

 تسهیالت پرداختی 
584.8 هزار میلیارد ریالدر نیمه نخست سال

مانده تسهیالت 
888 هزار و 367 میلیارد ریالجاری

مانده تسهیالت 
25 هزار و 837 میلیارد ریالمشکوک الوصول
مانده تسهیالت 

12 هزار و 70 میلیارد ریالسررسید شده

مانده تسهیالت 
7هزار و 392میلیارد ریالمعوق

رشد تسهیالت پرداختی 
100.2 درصدنسبت به نیمه نخست پارسال

7612 فقرهتعداد تسهیالت پرداختی

102.2 هزار میلیارد ریالبانک ملت

85 هزار میلیارد ریالبانک تجارت

56.4 هزار میلیارد ریالبانک اقتصادنوین

میزان تسهیالت پرداختی به شرکت های دانش بنیان از فروردین 1400 تا شهریور 1401 - میلیارد ریال
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