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روز یکشنبه الیحه بودجه 1401 به 
مجلس تقدیم شد؛ بودجه ای که انتشار 
آن موجب تعجب و واکنش اقتصاددانان 
و حتی مردم عادی شــد زیرا به اعتقاد 
برخی کارشناسان مهمتر ین سند مالی 
کشور برای مردم با انقباض شدید بسته 
شده و در مقابل برای برخی سازمان ها و 

مراکز بسیار منبسط است. 
به گــزارش » توســعه ایرانی« در 
بودجه 1401 ارز 4200 تومانی واردات 
کاالهای اساســی حذف شده و همین 
مساله سبب بروز نگرانی های فراوانی 
در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه 
شــده اســت زیرا بر این باورند که در 
ســال آینده به دلیــل افزایش نیافتن 
حقوق ها متناســب با نرخ تــورم برای 
خرید کاالهای اساسی به منظور حفظ 
حیات با مشکالت فراوان باید دست و 

پنجه نرم کنند. 
 عادی شدن پرداخت رانت

 در جامعه ای مملو از نابرابری 
دکتر مرتضی افقــه، اقتصاددان و 
عضو هیــات علمی دانشــگاه چمران 
اهواز درباره تبعات حــذف ارز 4200 
تومانی در بودجه 1401 به »توســعه 

ایرانی« گفت: متاسفانه این موضوع از روز 
نخست از سوی یک عده از اقتصاددانان 
طرفدار بازار آزاد مورد تهاجم قرار گرفت 
و اکنون این مســاله تشدید شده است 
و در ایــن مدت هم در ذهن بســیاری 
از سیاســت گذاران، تصمیم گیران و 

مجریان هم وارد شده است.
وی توضیــح داد: در جامعه ای که 
نابرابری زیاد می شــود؛ پرداخت رانت 
اقدامی عادی و اجتناب پذیر می شــود 
و ارز 4200 تومانی در همان قالب قابل 
توجیه بود و هست. یعنی زمانی که نرخ 
ارز به صورت افسارگســیخته افزایش 
یافت با توجه به اینکه ارز متغیر مهمی 
در اقتصاد محسوب می شود و بالفاصله و 
به سرعت در سایر متغیرهای اقتصادی از 
جمله تورم تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین 
دولت ناچار است برای حمایت از افراد کم 
 درآمد اقداماتی انجام دهد که یکی از این 
اقدامات تخصیص ارز 4200 تومانی بود 
و تا به االن هم ایــن ارز تاثیراتی در بازار 
داشت که برخالف آنچه گفته می شود 
این ارز توانست قیمت کاالهای اساسی 

را پایین نگه دارد. 
وی تاکید کرد: تاکنــون دولت ها 
جرأت برداشــتن این ارز را نداشــتند 
زیرا می دانســتند قیمت هــا افزایش 

خواهد یافت بنابراین می توان گفت ارز 
4200 تومانی در کنترل نرخ کاالهای 
اساســی موثر بوده است اما همان طور 
که پیش بینی می شد ارز 4200 تومانی 
حذف شد و حاال باید منتظر موج تورمی 

شدید در سال آینده باشیم. 
 چرایی افزایش

 قیمت کاالهای اساسی 
افقه در پاســخ به این پرســش که 
توجیه منتقــدان ارز 4200 تومانی 
در خصوص بی تاثیری تخصیص این 
ارز و افزایش قیمت با وجود این اقدام 
چقدر قابل اتکاســت، توضیح داد: اگر 
قیمت کاالهای اساسی افزایش یافت 
به چند دلیل بوده؛ افزایش تورم داخلی 
اولین دلیل این اتفاق اســت.از سوی 
دیگر تورم اقالم غذایی در دو تا سه ماه 
اخیر در جهان افزایش یافته و همین 
امر نیز در رشــد تورم موثر بوده است.  
وی عنوان کــرد: به هر حــال اکنون 
دولــت تصمیم خود را گرفتــه و پا در 
راهی خطرناک گذاشته است. به نظر 
می رســد مهمترین علت این تصمیم 
پرکردن کســری بودجه دولت است 
یعنی دولت با هزینه و تحمیل فشــار 
به مردم می خواهــد درآمدهای خود 
را تامین کند و ایــن افزایش هزینه ها 

منجر به باالرفتن قطعی تورم خواهد 
شــد و قیمت کاالهای به ویژه اساسی 

افزایش می یابد. 
 ناکامی دولت ها 

در جایگزینی یارانه 
عضو هیات علمی دانشگاه چمران 
اهواز گفــت: متاســفانه اقتصاددانان 
بی اعتنا به شرایط فعلی، می گویند این 
کار صورت گیرد و در کنار آن به گروه های 
کم درآمد یارانه اختصاص یابد که اقدامی 
تقریبا ناکام و ناموفق بوده و در دوره آقای 
احمدی نژاد با وجود درآمدهای سرشار 
نفتی این کار صورت گرفت و قیمت ها 
را باال بردند و یارانه های غیر مســتقیم 
به پرداخت یارانه های مستقیم تبدیل 
شد اما اکنون مشــکلی که وجود دارد 
این اســت که یارانه های 100 تا 150 
هزار تومانی که قرار است به گروه های 
کم درآمد اختصاص یابد ممکن است 
در سال نخست بخشی از تورم ناشی از 
حذف ارز 4200 تومانی را جبران کند 
اما چون این رقم در بودجه های دولت 
در ســال های آتی ثابت است و تورم به 
صورت دورقمی در حال افزایش است، 
یارانه پرداختــی اثر خود را از دســت 
می دهد و پس از چند سال مانند یارانه 
45 هزار و 500 تومانی خنثی می شود؛ 
در این میان فقط مردم هستند که از این 
سیاست - با توجیه نابجایی که پول را به 
مردم بازمی گردانیم – دچار ضرر و زیان 

فراوانی می شوند. 
دستیابی به رشد 8درصدی 

رویای 20 ساله دولت ها 
افقه در پاســخ به این سوال که اگر 
توافق برجام صورت گیرد و به درآمدهای 
نفتی دستیابی داشته باشیم، آیا به رشد 
هشت درصدی وعده داده شده از سوی 
رییس جمهور خواهیم رسید یا خیر، 
توضیح داد: وعده رشد هشت درصدی 
اقتصــاد تقریبا در اغلــب برنامه های 
دولت های بر سر کار آمده از دهه 70 تا 
کنون تکرار شده و بسیاری اعتقاد دارند 
برای اینکه به رفاه و اشتغال برسیم باید 

رشد هشــت درصدی را تجربه کنیم 
اما ســاز و کارهای حاکم بر تصمیمات 
جاری کشور به گونه ای نیست که این 
میزان رشد اتفاق بیفتد؛ شاید یکی، دو 
نوبت در طول 3 دهه پس از اتمام جنگ 
شاهد رشد اقتصادی بوده ایم، یک مورد 
در دوره اول پس از جنگ به رشد چهار 
درصد رســیدیم و به دلیل پرشــدن 
ظرفیت های خالی ناشی از جنگ بود 
و یک نوبت هــم در دوره آقای روحانی 
بود که باز به دلیل پر شــدن ظرفیت 
بود نه به دلیل تولیــد جدید؛ بنابراین 
حتی در دوره آقای احمــدی نژاد که 
بیشــترین درآمدها نفتی را داشتیم و 
تحریم نبودیم نتوانستیم به رشد هشت 

درصدی دست یابیم.
این اقتصــاددان ادامــه داد: به نظر 
بنده حتی اگر اکنون تحریم ها برداشته 
شــود تاحدودی دارای ظرفیت های 
خالی هســتیم که احتماال آنها رونقی 
ایجاد می کنند اما توان ســاختارهای 
ضد تولیدی و ضد توســعه ای حاکم بر 
تصمیمات مانع خواهد شد که به رشد 
اقتصادی هشت درصدی برسیم بنابراین 
ممکن اســت پس از رفع تحریم ها  به 
رشد 4 تا 5 درصدی دست یابیم اما قابل 
تفاخر نیســت زیرا فقط ظرفیت های 
خالی پر می شود. وی عنوان کرد: اینکه 
گفته می شود3.5 تا 4 درصد از طریق 
بهره وری این رشــد حاصل می شود، 

شعاری کامال تخیلی است. 
وابستگی انکارناپذیر اقتصاد به 

واردات خارجی و فروش نفت خام  
افقه درباره این اظهــارات که نباید 
مشکالت اقتصادی، معیشتی و ... را به 
غرب و خارج از کشور و مسائل برجام و 
... گره  زد و مرتبط کرد؛ گفت: این گونه  
ســخنان در اصل پاک کردن صورت 
مساله است چه به صورت انشا بگوییم 
نباید و چه مســائل را نادیــده مانند 3 
دهه بی تدبیری، بگیریم ســبب تداوم 
مشکالت خواهد بود زیرا در دهه های 
گذشته اقتصاد ما به فروش نفت و روابط 

خارجی وابسته مانده و باید توجه کرد که 
روابط خارجی در حال برای هر کشوری 
ایجاد رفاه می کند اما وضعیت ما متفاوت 
اســت زیرا روابط خارجی ما به گونه ای 
است که به شدت به فروش نفت خام و 
واردات کاالهای واسطه ای، سرمایه ای 
و مصرفی وابســته و نیازمند هستیم و 
اینکه گفته شود نباید مسائل را به خارج 
گره بزنیم در اصــل پاک کردن صورت 
مساله و چشم بستن به واقعیات جامعه 
است و مسئوالن هم از این موارد به خوبی 
اطالع دارند و می دانند اقتصاد به خارج از 
کشور وابسته است نمونه بازار این مساله 
را می توان در کاهش چند هزار تومانی 
نرخ ارز در هفته گذشته و با انتشار خبر 
توافقات اولیه جســتجو کرد. حال اگر 
دوستان می خواهند با شعار این مساله 
را نادیده بگیرند بایــد بدانند واقعیت 
برای مردم چیز دیگری است و این نوع 
گفتن ها فقط سرمایه اجتماعی دولت را 

کاهش می دهد. 

تحلیل یک اقتصاددان از وعده های بودجه ١۴0١ در گفت وگو با »توسعه ایرانی«
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وعده رشد هشت درصدی 
اقتصاد تقریبا در اغلب 

برنامه های دولت های بر سر 
کار آمده از دهه 70 تاکنون 

تکرار شده و بسیاری اعتقاد 
دارند برای اینکه به رفاه و 
اشتغال برسیم باید رشد 
هشت درصدی را تجربه 

کنیم، اما سازوکارهای 
حاکم بر تصمیمات جاری 

کشور به گونه ای نیست 
که این میزان رشد اتفاق 

بیافتد

خبر

سخنگوی گمرک ایران، با اشــاره به محصوالت صادراتی مرجوعی به کشور طی 
هفته های اخیر، گفت: برگشت محصول به کشور ماجرای عجیبی در تجارت نیست 
و پیش از این هم کاالها به دالیل مختلف از ســوی ایران یا دیگر کشــورها برگشت 

خورده اند.
به گزارش ایسنا، طی هفته های اخیر اخبار متعددی در رابطه با برگشت خوردن 
محصوالت کشاورزی ایران منتشر شد. از زمانی که فلفل های ایرانی صادر شده به روسیه 
با عدم پذیرش این کشور مواجه شــد و یا بعد از آن اخباری در رابطه با برگشت سیب 

زمینی و یا محصوالت دیگر از هند و یا ازبکستان مطرح بود.
اینکه دلیل برگشــت این محصوالت چه بوده، طبق آنچه که تا کنون مسئوالن 
در وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرده اند عمدتا به میزان ســم موجود در این اقالم 
بر می گردد.اما ماجرا اینجاســت که در سال های اخیر شــاهد بودیم که برگشت در 
مواردی برای محصوالت صادر شده به ایران هم اتفاق افتاده است، بر این اساس درباره 
جریان برگشت خوردن کاالهای صادراتی بررسی از گمرک ایران صورت گرفت که با 

توضیحاتی از سوی لطیفی، سخنگوی گمرک ایران همراه شد.
وی با اشــاره به اینکه محصوالت غذایی بین گروه یک تا چهار شامل محصوالت 
کشاورزی، شیالتی، دامی، میوه، صیفی، غذا می شــود، گفت: این در حالی است که 
در هشت ماه ابتدایی ســال جاری از محصوالت صادر شده در این گروه ها، از ۹ کشور 

برگشت صادرات به ایران ثبت شده است که البته رقم قابل توجهی نیست.
لطیفی با بیان اینکه برگشت محصول به کشور ماجرای عجیبی در تجارت نیست، به 

برخی دالیل آن اشاره کرد و گفت: یکی از موارد به ماندگاری پایین محصوالت غذایی و 
کشاورزی برمی گردد. به هر ترتیب با توجه به فاصله زیاد با برخی کشورها و یا تاخیر و یا 
اشکاالتی که در حمل کاالها وجود دارد و همچنین کیفیت سیستم های خنک کننده 
در حوزه حمل و نقل می تواند با طوالنی شدن زمان ارسال در کاهش کیفیت کاال موثر 
بوده و در مواردی موجب برگشت شود.وی به موضوع دیگری در این رابطه اشاره کرد و 
گفت که در رابطه با محصوالت کشاورزی ممکن است میزان سم و یا قارچ در مواردی 
افزایش پیدا کند که این با اســتاندارد مقصدی که قرار است به آن وارد شود مطابقت 
نداشته و آن کشور محصول را برگشت دهد، مثال میزان سم موجود در یک محصول در 

ایران قابل استفاده باشد ولی مطابق با استانداردهای کشور دیگر نیست.
لطیفی این را هم گفت که برخی کشورها ممکن است در طول زمان نسبت به تغییر 
استانداردهای خود اقدام کنند. بر این اساس گرچه معموال پیش از آن به کشورهای 
طرف واردات اعالم می کنند ولی ممکن است در مقطعی صادرات با آنها به دلیل عدم 

انطباق با تغییرات اعمال شده با مشکل مواجه شود و کاال مورد پذیرش قرار نگیرد.
به گفتــه وی، تولیدکنندگانی که محصــول صادراتی دارند، تولید را بر اســاس 
استانداردها به خصوص کشورهای طرف واردات انجام می دهند و این کنترل صورت 

می گیرد اما ممکن است در برخی موارد با اشکاالتی مواجه باشد.
سخنگوی گمرک ایران در مورد اینکه آیا در هنگام خروج از کشور میزان سم موجود 
در محصوالت کشاورزی مورد بررسی قرار نمی گیرد توضیح داد: کنترل هایی که برای 
خروج صورت می گیرد به اندازه کنترل برای ورود نیست و وزارت جهاد کشاورزی در 

بخش قرنطینه کاال را از نظر آفت و استاندارد بررسی و بعد از تایید مجوز خروج را صادر 
می کند ولی در رابطه با سم با توجه به اینکه نیاز به آزمایش دارد و زمان بر است معموال 

این اتفاق نمی افتد و کشور وارد کننده است که این کنترل ها را بیشتر انجام می دهد.
وی با بیان اینکه در تمامی کشورهای دنیا ورود اقالم به ویژه اقالم غذایی از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و در مورد آن سخت گیری می شــود گفت که ایران از جمله از 
کشورهایی اســت که در امر واردات مواد غذایی و امنیت آن بسیار سخت گیر است و 
عالوه بر وزارت جهاد کشاورزی باید مجوزهای سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و 
دارو نیز صادر شود.سخنگوی گمرک یادآور شد : ممکن است در کاالهای وارداتی به 
ایران هم کاالیی مطابق با استانداردهای کشور نباشد برگشت داده شود که نمونه ای از 
آن ذرت های آلوده در چند سال گذشته بود که به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای 
اســتفاده در ایران حتی ذره ای از این محصول وارد کشــور نشــد ولی در نهایت به 

کشورهای دیگر که از استاندارد آن استفاده می کردند مرجوع شده است.

سخنگوی گمرک ایران:

برگشت کاالهای صادراتی موضوع عجیبی در چرخه تجارت نیست

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

محسن رضایی:  
تصمیم جدی بر جراحی های 

عمیق اقتصادی داریم
توسعه ایرانی- 
معــاون اقتصــادی 
رییــس جمهــوری 
در توییتی نوشــت: 
در دولت ســیزدهم، 

تصمیم جدی بر جراحی های عمیق اقتصادی داریم 
و البته این جراحی ها باید فنی باشد و ما این کار را از 
حوزه تجارت شروع کردیم.محسن رضایی ادامه داد: 
این عزم در میان وزرای صمت، اقتصاد و رییس کل 
بانک مرکزی وجود دارد که بخشــنامه های مخل 

تجارت و صادرات صادر نشود.
    

 عوارض خروج از کشور
 در سال آینده تغییری نمی کند

ایسنا- نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
گفت که طبق توضیحات معاون رییس ســازمان 
برنامه و بودجه عوارض خروج از کشور در سال آینده 
تغییری نمی کند.محمد خدابخشی در توضیح جلسه 
امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه 
جزئیات الیحه بودجه سال 1401 کل کشور با حضور 
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه بررسی 
شد.وی ادامه داد: طبق توضیحات آقای پور محمدی 
عوارض خروج در سال 1401 تغییری نمی کند؛ علت 
اینکه در الیحه دولت میــزان درآمد دولت از محل 
عوارض خروج از کشور نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته این بوده که دولت پیش بینی کرده که میزان 
سفرها نسبت به شرایط کرونایی زیادتر شده و درآمد 
بیشتری از عوارض بدست می آید و این ارتباطی به 

تغییر در میزان عوارض خروج از کشور ندارد.
    

مجوز ۷۱ صرافی باطل و تعلیق شد
ایسنا- بانک مرکزی اعالم کرد: در راستای عمل 
به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه های صرافی 
مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی 
پیاده ســازی شــده که منجر به صدور 24۸ فقره 
اخطار، 25 مورد ابطال مجوز و 4۶ مورد تعلیق مجوز 

برای صرافی های متخلف شده است.
بانک مرکزی اعالم کرد: به منظور افزایش دامنه 
نظارتی خود بــر بازار ارز و برخــورد با صرافی های 
متخلف بر اساس ماده 41 دســتورالعمل اجرایی 
تأســیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اقدامات 

انضباطی را در این باره به عمل آورده است.
    

تکذیب پرداخت ۵ میلیارد دالر 
از بدهی عراق به ایران

ایلنا- در حالی که در چنــد روز اخیر اخباری 
مبنی بر پرداخت بخش زیادی از بدهی های عراق 
به ایران منتشر شده بود. سید حمید حسینی؛ این 
موضوع را تکذیب کرد.در حالی که در چند روز اخیر 
اخباری مبنی بر پرداخت بخش زیادی از بدهی های 
عراق به ایران منتشر شده بود. سید حمید حسینی؛ 
عضو هیئت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
عراق در گفت وگو با ایلنا ایــن خبر را تکذیب کرد.

پایگاه خبری العهد، خبری را منتشــر کرد که ادعا 
شــده بود عراق تاکنون 5 میلیارد دالر از مجموع 
7.2 میلیارد دالر بدهی هــای گازی و برقی خود به 
ایران را پرداخت کرده است.سید حمید حسینی 
در این رابطه گفت: هیچ منبع رسمی خبر پرداخت 
بدهی عراق به ایران را اعالم نکرده است. عراق بعضا 
پرداخت های کوچکی انجام می داده که در مقابل 
هر روز هم به بدهی این کشور اضافه می شود. یعنی 
میزان پرداختی عراق کفاف گاز و برقی که دریافت 

می کند را هم نمی دهد.
    

 اعالم آمادگی طالبان 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

فــارس- وزارت 
صنعــت و تجــارت 
دولت موقت طالبان 
از شرکت های بزرگ 
جهانــی خواســت 

تا برای اســتخراج معادن لیتیوم در افغانســتان 
سرمایه گذاری کنند.این وزارت اعالم کرد که ارزش 
لیتیوم افغانستان با ارزش نفت عربستان سعودی 
برابری می کند و معادن این فلز در افغانستان تاکنون 
دست نخورده باقی مانده است.به گفته این وزارت، 
اکنون که امنیت »تأمین« شده است، شرکت های 
بزرگ جهانــی می توانند برای اســتخراج معادن 
لیتیوم در افغانستان سرمایه گذاری کنند.براساس 
بررسی های سازمان فضایی آمریکا )ناسا(،  معادن 
لیتیوم در افغانستان به طول ۸50 تا ۹00 کیلومتر و 
عرض 150 تا 200 کیلومتر از هرات شروع می شود 
و تا نورستان امتداد دارد. ذخایر لیتیوم این کشور 
می تواند با بزرگترین ذخایر شناخته شده  لیتیوم 

جهان در بولیوی رقابت کند.

یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه گرانی 
خودرو، تقاضای بــرای خودروهای کارکرده را 
افزایش داده است، گفت: خودروهای باالی 300 
میلیون تومان نیز متقاضی ندارد و خرید و فروش 

آن بین دالالن است.
سپهر زنگنه در گفت وگو با فارس در مورد تاثیر 
افزایش اخیر قیمت کارخانه ای خودرو در بازار 
گفت: ماه گذشته دو اتفاق بازار خودرو را متاثر 
کرد و قیمت خودرو پیرو این دو مساله  افزایش 
یافت، یکی اعالم افزایش قیمت خودرو توسط 
خودروسازان بود که البته با دستور رئیس جمهور 
لغو شد و دیگری اعالم خبر گران شدن خودرو 

توسط رئیس سازمان بورس بود.
وی با بیان اینکه این دو اتفــاق تاثیر خود را 

در بازار خودرو گذاشــت، افزود: به دنبال این دو 
مساله قیمت خودرو در ماه پیش افزایش یافت، 
بنابراین با افزایش اخیر قیمت کارخانه ای خودرو 

دیگر بازار برای بار سوم، ظرفیت افزایش قیمت 
نداشت. این کارشــناس بازار خودرو با اشاره به 
صحبت های امروز دبیر انجمن قطعه ســازان 
مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو کافی نیست، 
گفت: امــا ظاهرا این افزایــش قیمت ها باز هم 
خودروسازان را راضی نکرده است زیرا هیچ گاه 
انجمن خودروسازان اعالم نمی کند که خواهان 
چند درصد افزایش قیمت خودرو هستند و بعد 
از هر افزایش قیمتی مجــدد تقاضای افزایش 

قیمت را دارند. 

 زنگنه با بیان اینکه تا سال ۹۸ در نهایت هر 
سال دو بار افزایش قیمت خودرو اعمال می شد، 
گفت: سال گذشته حدود 4 تا 5 بار افزایش قیمت 
خودرو را تجربه کردیم. وی اظهار داشت: ظاهرا 
تنها حرف خودروسازان آزاد شدن قیمت خودرو 

است که دولت هم با آن مخالفت می کند. 
این کارشناس بازار خودرو در مورد آخرین 
وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: در مجموع بازار 
خودرو راکد است و خرید و فروش خودرو بسیار 
کم شده است. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی 
تابع نتایج مذاکرات است، گفت: یکی از دالیل 
رکود بازار خودرو نیز نتایــج نامعلوم مذاکرات 
وین است و لذا تا روشن شــدن نتایج مذاکرات 
فعال خرید و فروش خودرو در بازار متوقف است. 

زنگنه با اشــاره به مشکالت اقتصادی اظهار 
داشت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه اکنون 
تقاضا برای خودروهای کارکرده افزایش یافته 
است و بسیاری از خودروهای کارکرده حتی یک 

روزه به فروش می رسند. 
وی اظهار داشــت: البته با توجــه به تقاضا 
فراوان برای خودروهــای کارکرده، افت قیمت 
این خودروها نسبت به خودروهای صفر نیز کم 

شده است. 
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به کاهش 
قدرت خرید مردم بیان داشت: خودروهای باالی 
300 میلیون تومان متقاضی در بازار ندارد و خرید 
و فروش خودروهای صفــر باالی 300 میلیون 

تومان بیشتر بین دالالن انجام می شود.

یک کارشناس:

تقاضای خودرو ی کارکرده در بازار باال رفت


