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 صادرات فرش ایران روزگار ناگواری 
را پشت ســر می گذارد. فرش ایرانی که 
روزی صادرات آن از 2 میلیارد دالر گذشته 
و تبدیل به برند سرشناسی در بازار جهان 
شده بود حاال نه تنها میزان صادرات آن 
تقریبا به صفر رسیده است که غالمحسین 
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته 
است که بسیاری از متخصصان و فرشبافان 
ایران به چین و پاکستان کوچانده شده 
و در واقع صنعت فرش دســتباف ایران 
را ربوده اند. ســقوط آزاد صادرات فرش 
ایران در حالی اتفاق افتاده است که چین 
و پاکستان با کپی نقشه های فرش ایران، 

بازارهای ایران را در اختیار گرفته اند.
فرش هنر صنعت ویژه ای اســت که 
به نام ایران و بــا برند ایران در همه جهان 
شناخته شده است، اما بی برنامگی این 

برند مهم را نیز بر باد داده است. 
صادرات فرش صفر شد

صادرات فرش ایــران در مقاطعی از 
چهار دهه گذشته مانند سال های 73 و 74 
از 2 میلیارد دالر گذشت و ارزآوری خیره 

کننده ای برای ایران به دنبال داشت. در 
این میان بنا به اعالم اتاق بازرگانی چیزی 
نزدیک به 25 درصد صادرات فرش ایران 
به امریکا انجام می شد که حاال این میزان 
به صفر رسیده است. محمدعلی زرینه 
کفش، رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان 
و بافندگان فرش دســتبافت با اشاره به 
اینکه در سال های اخیر صادرات فرش 
ایران بیشــتر از نیم میلیارد دالر بود اما 
سال گذشــته صادرات فرش دستباف 
به پایین ترین سطح صادرات رسید که 
عددی حدود 7۰ میلیون دالر است و البته 
5۰ میلیون دالر آن از طریق گمرک بوده 
و حدود2۰ میلیون دالر هم از طریق بار 
مسافری از کشور خارج شده است. او تاکید 
کرده است که به این ترتیب صادرات فرش 
ایران تقریبا به صفر رسیده است.رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش 
دستبافت توضیح داده است: بخش مهم 
مشکالت پیش پای صادرکنندگان، به 
دولت، مصوبه ها و قانون های که تصویب 
شده مربوط می شــود به نحوی که برای 
تولید فرش دســتبافت، باید مواد اولیه 
وارد شــود که به آن ارز دولتی اختصاص 

داده نمی شود، اما وقتی فرش بافته شد 
و صادرکننده می خواهد آن را صادر کند 
شــش ماه وقت دارد تا ارز آن را از طریق 
سامانه نیما به کشور برگرداند.زرینه کفش 
اضافه کرد: فرش کاالیی نیست که بتوان 
آن را خیلی فوری در کشور های خارجی 
به فروش رساند، اما دولت می گوید شش 
ماه فرصت دارید تا ارز حاصل از صادرات را 
به کشور برگردانید و این یکی از مشکالت 
اساسی صادرکنندگان است و متاسفانه 
امروز شاهد آن هستیم که کشور هایی 
مثل هند، چین و پاکستان در حال سوء 
استفاده از برند ایرانی هستند و فرش های 
خود را در اروپا و امریکا به جای فرش ایرانی 

می فروشند.
رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
بافندگان فرش دست بافت افزود: دولت 
می تواند با برنامه ریزی، فرش ایرانی را بهتر 
در دنیا معرفی کند و متاسفانه سازمان 
ملی فرش هم هرسال ضعیف تر از سال 
گذشــته عمل می کند و وضعیت فرش 
ایرانی بسیار بد است.زرینه کفش توضیح 
داد: در حال حاضر در کشور یک میلیون 
و 3۰۰ هزار نفر بافنده فرش داریم که در 

پنج سال گذشته حدود 5۰۰ هزار نفر از 
آن ها بیمه شده اند که این در زمان خودش 
خبر خوبی بود، اما حاال با رها شــدن این 
پشتیبانی از سمت دولت، فقط 2۰۰ هزار 
نفر تحت پوشش بیمه هستند و این باعث 
شده تا هنرمندان فرش ایرانی بی انگیزه و 
تقریبا نیمی از آن ها بیکار شوند و یا به سراغ 

کار های دیگر غیر از فرشبافی رفته اند.
اشتغال فرشبافان در معرض خطر 

امسال هم اوضاع صادرات فرش چنگی 
به دل نمی زند و میری، عضو هیات مدیره 
اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان 
توضیح داده است که در سه ماهه نخست 
امســال براســاس آمار گمرک ارزش 
صادرات فرش دستباف 8 میلیون و 9۰۰ 

میلیون دالر بوده است. 
او تاکید کرد: وقتی مسئوالن عالی رتبه 
کشور با این ارقام ناچیز در حوزه صادرات 
فرش مواجه می شــوند، تصور می کنند 
که نباید به این حــوزه اهمیت دهند در 
حالی که اهمیت ارزآوری فرش باید در 
درجه دوم باشــد و در درجه اول موضوع 
اشــتغال در این صنعت مــورد اهمیت 
قرار گیرد. عضو هیــات مدیره اتحادیه 
تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف بیان داشــت: البته اشتغال در 
صنعت فرش نیز مستلزم آن است که نگاه 
درستی به موضوع صادرات فرش دستباف 
داشته باشــیم که این اتفاق متاسفانه 
تاکنون نیفتاده است و حتی در برنامه های 
پیشنهادی وزیر صمت برای معرفی خود 
به مجلس نیز موضوع فرش مطلقا دیده 
نشــد و کلمه ای از فرش در برنامه های 
وزیر جدید صمت ذکر نشده است. البته با 
توجه به برنامه وزیر صمت به نظر می رسد 
دغدغه وی بیشتر حوزه صنعت است زیرا 
در حوزه تجــارت خارجی و صادرات نیز 

برنامه خاصی ارائه نکرده اند. 
صنعت فرش دستباف ایران را 

ربودند
در این میان غالمحســین شافعی، 

رییس اتاق بازرگانی ایران هم به روزگار 
ناخوش فــرش از دریچــه دیگری نگاه 
کرده و گفته اســت: با کمال تاســف در 
طول 3۰ یا 4۰ سال گذشته، بسیاری از 
فرشبافان و متخصصین ما را به برخی از 
کشورها از جمله چین و پاکستان بردند 
و می توان گفت صنعت فرش دستباف 
ایران را ربودند.او به ایلنا توضیح داد: از آنجا 
که عوامل تولید فرش دستباف در چین و 
پاکستان بسیار کمتر از ایران و قیمت تمام  
شده آن پایین تر از ایران است؛ ما در میدان 

رقابت با مشکل مواجه می شویم.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین 
گفت: صنعت فرش ماشینی ما ارتقای 
قابل توجهی پیدا کرده و به لحاظ کیفیت 
می تواند در هر بــازار رقابتی توفیق پیدا 
کند. آنچه کــه همه صنایــع از جمله 
صنعت فرش بــه عنوان مشــکل با آن 
مواجه است؛ اینکه مسائل داخلی کشور 
مثــل پیش بینی ناپذیرآینده صنعت، 
قیمت گذاری کاال، تامین مــواد اولیه با 
مشکالت زیاد و... است.شافعی ادامه داد: 
این مسائل مشــکالت اساسی در مورد 
همه صنایع به خصــوص صنایع فرش 
مطرح است و تولیدکنندگان را از ابداعات 
و ابتکارات جدید باز مــی دارد. اگر موانع 
برداشته شود و تامین مواد اولیه صنعت 
فرش بتواند به ســادگی انجام شود، ما 
قدرت رقابت را در کلیه بازارهاهای جهانی 
داریم.او افزود: خوشــبختانه به حدی از 
نظر کیفیت صنعت فرش ماشینی رشد 
کرده که تنها کارشناسان می توانند فرق 
آن را فرش دستی تشخیص می دهد. ما 
به کشورهایی که خودشان تولیدکننده 
فرش هســتند صــادرات داریم. چین، 
هندوستان و پاکستان جزو کشورهایی 
هســتند که در برخی بازه هــای زمانی 
رقیب ما در این صنعت بودند ولی امروز 
به این کشورها هم صادرات فرش داریم. 
این موضوع یک توفیق بزرگ اســت که 
سیاست گذاران و مســئولین باید آن را 

به عنوان یک موقعیت ممتاز در کشــور 
مورد توجه قــرار داده و موانع را از پیش 
روی تولیدکنندگان واقعی که می توانند 
پایه و اساس توسعه کشور باشند بردارند 
تا بتوانند آینده روشنی پیش روی خود 
داشته باشند.شافعی در پاسخ به پرسشی 
در مورد تاثیر تحریم ها بر این موضوع گفت: 
تحریم ها روی صادرات همه کاالهای ما اثر 
داشته است و یکی از مشکالت اساسی ما 
است، روابط بانکی با مشکل مواجه است 
اما نباید همه مسائل را به تحریم متصل 
کرد. تحریم قطعا اثر داشته و قطعا یکی 
از مشکالت اساســی ما بوده ولی همه 
مشکل ما تحریم نیست.مشکل داخلی 
ما در سیاست گذاری ها درصد بیشتری 

از تحریم را به خود اختصاص داده است.
به نظر می رســد بازار جهانی فرش 
حاال برند شناخته شده خود یعنی فرش 
ایرانی را فراموش کرده و کپی فرش های 
ایرانی، که در چین و پاکســتان و حتی 
افغانستان تولید می شوند، در حال گرفتن 
بازار هستند. به نظر می رسد هنوز برخی 
دولتمردان صدای زنگ هــای خطر را 

نشنیده اند. 

اتفاق مهلک در هنر صنعت ایران 

کوچ متخصصان صنعت فرش به چین و پاکستان 
صادرات فرش ایران در 

مقاطعی از چهار دهه 
گذشته مانند سال های 

73 و 74 از 2 میلیارد 
دالر گذشت و ارزآوری 

خیره کننده ای برای ایران به 
دنبال داشت. در این میان 
بنا به اعالم اتاق بازرگانی 

چیزی نزدیک به 25 درصد 
صادرات فرش ایران به 

امریکا انجام می شد که حاال 
این میزان به صفر رسیده 

است 

خبر

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند در ازای 
صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر 
کاالهای مرتبط با انــواع صنایع نیرومحرکه یا از 
طریق ارز اشخاص با منشــا خارجی مورد تایید 
بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم 

بازار اقدام کند.
روح اهلل عباســپور در گفت وگــو بــا ایلنا در 
مورد جزییات اصالحیه  مجلس به ماده 4 طرح 
ساماندهی خودرو مبنی بر واردات خودرو اظهار 
کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم 
به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای 
نگهبان ایراداتی به آن وارد شــد و کمیســیون 
صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد 
و موضوع واردات خودرو در این اصالحیه وارد شد. 
شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح 

عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با 
سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی بود. در جلسه 
گذشته و همچنین جلسه روز گذشته کمیسیون 
صنایع، نماینده شورای نگهبان حضور داشتند و 

نظرات خود را گفتند. 
وی افزود: طبــق اصالحیه جدیــد هر فرد 
حقیقی و حقوقــی می توانــد در ازای صادرات 
خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کاالهای 
مرتبط با انــواع صنایع نیرومحرکــه یا از طریق 
ارز اشخاص با منشــا خارجی مورد تایید بانک 
مرکزی برای واردات خــودرو در جهت تنظیم 

بازار اقدام کند. 
عباســپور اضافه کرد: قبل از این اصالحیه به 
لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود 
بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای 
کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات 

خودرو در قبال کاالها یا خدمات انواع صنایع نیرو 
محرکه جدید است.

وی همچنین ادامــه داد: در اصالحیه بعدی 
آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت 
خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها 
متناسب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای 
موثر آنها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر 
صمت و با تایید هیئت وزیران مشخص می شود. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: کســانی می توانند واردات خودرو انجام 
دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی 
را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به 
داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی 
نیست، کســانی هم که نمایندگی فروش این 
خودروســازی ها را دارند نمی توانند واردکننده 

باشند. 

وی افزود: همچنیــن وزارت صمت موظف 
است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
نسبت به ثبت کد تعرفه کاالهای صنایع خودرو 

راسا اقدام نماید.
عباسپور در ادامه خاطرنشــان کرد: وزارت 
صمت مکلف است سیاست های تشویقی برای 
اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی 
که به واردات خودرو و صنایــع نیرو محرکه ای 
که به انتقــال فناوری و ســرمایه گذاری کمک 
می کنند، تنظیم و اعمال کند. یعنی وزارت صمت 

وظیفه دارد سیاســت های تشــویقی قرار دهد 
تا از واردکنندگانی  که به انتقــال فناوری اقدام 
می کنند یا جذب ســرمایه برای تولید در داخل 

دارند حمایت شود.
نماینده آوج و بوئین زهــرا در مجلس گفت: 
نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند 
و سپس کمیسیون صنایع این اصالحیه را بررسی 
کردند که در نهایت در کمیسیون رای آورد. بعد 
از این اصالحیه ها به صحن می رود و به شــکل 

دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ازسوی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

جزئیات جدید شرایط واردات خودرو اعالم شد

مریم شکرانی

خبر اقتصادی

دادستان کل کشور: 
 گرانی های اخیر

 پشت پرده هایی دارد
دادســتان کل کشــور گفت: گرانی های اخیر 
پشت پرده هایی دارد و پشت پرده های گرانی ها را 

دستگاه های امنیتی و اطالعاتی باید دنبال کنند.
به گزارش ایســنا،  محمد جعفــر منتظری در 
حاشیه نشســت کارآموزان کارشناسان رسمی 
استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
درباره گرانی های اخیر گفت: موضوع  گرانفروشی 
در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما ما 
اعالم کردیم به لحاظ اینکه مساله گرانی ها برای مردم 
مشــکالت زیادی ایجاد می کند، دادستانی هم در 
کنار سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کند. یکی 
دو ماه است که به صورت افسارگسیخته گرانی ها را 
در برخی از نیازهای مردم مشاهده می کنیم، به نظر 

می رسد پشت پرده هایی دارد.
دادستان کل کشور افزود: پشت پرده های این 
گرانی ها را دســتگاه های امنیتی و اطالعاتی باید 
دنبال کنند اما برخورد با گران فروشانی که بی ضابطه 
قیمت ها را باال می برند، جز وظایف و تکالیف سازمان 
تعزیرات حکومتی است. ما بنا داریم تا از ظرفیتی که 
در دادسراها و دادستانی های سراسر کشور داریم در 

این زمینه استفاده کنیم.
    

رونمایی محسن رضایی از یک 
تصمیم مهم در دولت سیزدهم

توســعه ایرانی- معاون اقتصادی دولت در 
توئیتی نوشت: اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و 
اختیارات به استان ها و مشارکت بخش خصوصی 

و مردم حاصل می شود.
محسن رضایی در توئیتی با هشتگ های اقتصاد 
قوی و مردم نوشت: در دولت سیزدهم به استان ها 
و اســتانداران به ویژه در بودجــه و اعتبارات نقش 
بیشتری داده خواهد شــد. اقتصاد قوی با سپردن 
مســئولیت و اختیارات به اســتان ها و مشارکت 

بخش خصوصی و مردم حاصل می شود.
    

صادرات نخل هنوز ادامه دارد
ایلنا- رئیس انجمن ملی خرما خاطرنشان کرد: 
متاسفانه باید این خبر را تایید  کنم صادرات نخل از 
ایران به  کشورهای حاشیه خلیج فارس در شهرهای 
جنوبی کشور به ویژه بوشهر، صورت گرفته است و 

هنوز هم ادامه دارد.
محسن رشید فرخی درپاسخ به این پرسش که 
در فضای مجازی ویدئویی منتشــر شده است که 
نخل های خرما بعد از کندن از ریشه به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر می کنند، گفت: متاسفانه 
باید این خبر را  تایید  کنم صادرات نخل از ایران به  
کشورهای حاشیه خلیج فارس در شهرهای جنوبی 
کشور به ویژه بوشهر، صورت گرفته است و هنوز هم 

ادامه دارد.
    

افزایش قیمت لوازم خانگی 
اجتناب ناپذیر است

مهر- دبیرکل انجمن لوازم خانگی گفت:با توجه 
به نرخ تورم، هزینه مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و...

تولیدکننده چاره ای جز افزایش قیمت ندارد ضمن 
اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود در 

بازار حاکم است.
عباس هاشــمی با بیان اینکه وضعیت صنعت 
لوازم خانگی مشابه سایر صنایع متأثر از مؤلفه های 
کالن کشور است، اظهار کرد: تورم تولیدکننده در 
محصوالت صنعتی در بهار امســال نسبت به بهار 
پارسال 78.5 درصد بوده که نشان دهنده نامناسب 
بودن فضای کشــور برای فعالیت هــای تولیدی 
است. نیاز است که دولت در مورد مؤلفه های کالن 
تجدیدنظر کرده و نسبت به تثبیت اوضاع اقتصادی 

کشور اقدامات مؤثری انجام دهد.
    

 اعالم شرایط جدید خرید 
بلیت هواپیما و قطار

خبرآنالین- معاون حمل و نقــل وزارت راه 
و شهرســازی گفت: مردم قبل از اقــدام به خرید 
بلیت حمل و نقل عمومی برون شهری، اطالعات 
واکسیناسیون خود را در ســامانه امید بارگذاری 

کنند.
شهرام آدم نژاد با اشاره به اینکه شیوه نامه های 
بهداشتی در زمینه حمل و نقل با هماهنگی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اجرایی 
می شود گفت: سامانه ای موسوم به »سامانه امید« 
در اختیار همه مراکزی که بلیت هواپیما، قطار یا 
اتوبوس می فروشند قرار خواهد گرفت و مسافرانی 
که عالقه مند به اســتفاده از ناوگان حمل و نقل 
عمومی هستند باید پیش از خرید بلیت، اطالعات 
مربوط به کارت واکســن خود از جمله شــماره 
کارت واکســن و کارت ملی خود را در این سامانه 

بارگذاری کنند.

 قیمت دالر دیروز  با افزایشــی قابل توجه در بازار به کانال
 28 هزار تومان ورود کرده و در حال پیشروی است. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، رشــد قیمت دالر در 
حالی اتفاق افتاد که اعالم خبر آغاز مذاکرات ایران و کشورهای 
اروپایی در وین، انتظار می رفــت تاثیری مثبت را در این فضا 
به جا بگذارد.  سید کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک 
مرکزی در گفتگو با خبرآنالین، دلیل رشد قیمت در شرایطی 
که سیگنال های سیاسی مثبت است را توضیح داد و تاکید کرد: 
هر چند آغاز مذاکرات باید نقطه امیدی باشد برای رسیدن به 
یک نتیجه مثبت اما نتوانسته است بازار ارز و فعاالن این حوزه را 
مجاب کند که شرایط بهتری در پیش است .  وی در توضیح این 
مطلب افزود: جنگ لفظی ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و 
نکته بسیار مهم این است که طرفین شروط خاص و سختی را 
برای یکدیگر مطرح می کنند. همین شروط سخت در کنار 
وضعیت نامتعادلی که به چشم می خورد، مانع از آن می شود که 

امیدواری ها به دستیابی به توافق افزایش یابد. 
 برجام احیا می شود؟ 

به گفته وی بازار ارز هنوز به این نتیجه نرســیده است که 

برجام احیا شدنی اســت و در نتیجه با بدبینی وقایع را رصد 
می کند که البته تاثیر این بدبینی را در قیمت ارز در بازار می توان 
مشاهده کرد. وی گفت: ایران شرایطی را برای مذاکره مطرح 
کرده است که ممکن است محقق نشــود، همین امر سبب 
می شود فعاالن بازار نسبت به موضوع حساسیت بیشتری را 

نشان دهند .

تقاضای ارز افزایش یافت
 او در بخش دیگری از سخنانش به مساله نزدیکی ژانویه 
اشاره کرد و گفت: موعد تسویه حساب های بین المللی از راه 
می رسد و در نتیجه تقاضای ارز در بازار در حال افزایش است. 
این نکته مهم نیز فشــار بر بازار را افزایش می دهد و زمینه را 
برای رشد قیمت مهیا می کند .  سیدعلی با اشاره به اینکه هنوز 
تغییری در وضعیت فروش نفت و بازگشــت ارز به کشور رخ 
نداده، گفت: هر افزایش تقاضایی، هر چند بسیار اندک باشد، 

قیمت را به سرعت تحت تاثیر قرار می دهد .
چاره ای جز حذف ارز 42۰۰ تومانی نیست

او گفت: پرداخت ارز 42۰۰ تومانی نیز تا پایان سال ادامه 
خواهد داشت و از این بابت نیز فشــار کم نمی شود اما نکته 
مهم اینجاســت که دولت چاره ای جز کم کــردن حجم ارز 
42۰۰ تومانی یا حتی قطع آن برای مدیریت بازار ارز در دست 

ندارد اما مقامات اقتصادی دولت هنوز تصمیم قطعی را در این 
حوزه اتخاذ نکرده اند .  او به افزایش قیمت ارز از زمان روی کار 
آمدن دولت سیزدهم اشاره کرد و ادامه داد: این عالمت خوبی 
نیســت اما واکنش بازار به رفتار و سخنان دولتمردانی است 
که درباره برجام موضع منفی می گیرند و هنوز به این نتیجه 
نرسیده اند که باید تکلیف ماجرای اف ای تی اف را روشن کنند. 
طبیعی است دولتی که در اتخاذ تصمیم کندعمل می کند، با 
بی اعتمادی بازار روبرو خواهد شد . وی نبود امریکا در مذاکرات 
پیش رو را عالمتی منفی برای ایران برشمرد و گفت: کشورهای 
اروپایی تنها با چراغ سبز امریکا حاضر به امضای این توافق دوباره 
می شوند، پس چه بهتر که به جای مذاکره نیابتی مذاکرات به 

شکل صورت گیرد که امریکا نیز در آن حضور داشته باشد. 
به گفته وی بازار ارز در شرایط کنونی تحت تاثیر چهار عامل 
نزدیکی موعد تسویه حساب های بین المللی، تداوم تحصیص 
ارز 42۰۰ تومانی، موضع ســخت طرفین مذاکره برای اغاز 
مذاکرات در هشــت آذر و عدم تغییر شرایط در فروش نفت و 
حضور در لیست سیاه اف ای تی اف است از این رو افزایش قیمت 

دالر در این شرایط قابل پیش بینی بود.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی پاسخ داد: 

چرا دالر گران می شود؟


