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صرافان می گویند ورود سرمایه های 
خرد به بازار ارز شــدت گرفته اســت و 
این امر نشــان می دهد بــازار ارز از نظر 
سرمایه گذاران یا مستعد افزایش قیمت 
اســت یا اینکه قیمت دالر را پایین تر از 

میزان واقعی اش ارزیابی می کنند. 
سیگنال های سیاســی به بازار ارز 
ایران در اولیــن روز هفته معادالت این 
بازار را تا حدی پیچیده کرد به طوری که 
گزارش های رسیده از بازار ارز تهران نشان 
می دهد صرافان آماده رویارویی با شرایط 

جدید می شوند. 
 در آخریــن جمعه مــاه رمضان، در 
حالی که هنوز حرف و حدیث ها بر ســر 
مذاکرات وین ادامه داشت و برخی طرفین 
از اتمام مباحث فنی خبــر می دادند و 
می گفتند زمان تصمیمات سیاســی 
رسیده است، معاون رئیس  جمهوری با 
ســئوال مهمی روبرو شد. آخرین اخبار 

مذاکرات چیست؟
محمد اســامی که در دولت حسن 
روحانی عهده دار مســئولیت وزارت راه 
و شهرسازی بود و حاال ریاست سازمان 
انرژی اتمی را در دســت دارد، حرفی زد 
که بازتاب گســترده ای در رسانه های 
جهان داشت.  وی اعام کرد: »مذاکراتی 
دیگر باقی نمانده است؛ مذاکرات تمام 
شده است. مذاکرات در چارچوب توافق 
برجام بوده و مشکاتی است که آمریکا 
ایجاد کرده و خودش باید این مشکات 
را رفع کند چراکه تمامی رفتارهایشان 
خاف توافق بوده؛ خودشــان از برجام 
خارج شدند و خودشان امضایشان را پاره 
کردند، امروز هم اگر می خواهند به توافق 
بازگردند باید همه مــواردی را که نقض 

کردند، اعاده کنند.«
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران 
در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس 
بینالمللی انرژی اتمــی مبنی بر اینکه 
ایران به تمامی پرســش های آژانس در 
خصوص ۴ مکان ادعایی پاســخ نداده 
اســت، گفت: »ما به تمامی سواالت در 
خصوص مکان های ادعایی پاسخ داده ایم؛ 
دو مرتبه هم جلسه داشتیم و جلسه سوم 
هم به زودی در تهران تشــکیل خواهد 

شد و مذاکرات در حال پیشرفت است.«
این حرف هــا کافی بود تا بــازار ارز 
ورود به فضای تازه را اعام رسمی کند و 
معامله گران تاش کنند خود را با شرایط 

تازه وفق دهند. 
 با ایــن حال صرافــان معتقد بودند 
انفجاری در بازار ارز رخ نخواهد داد چرا 

که دولت و بانک مرکــزی بیش از آنچه 
انتظار می رود بر مساله مدیریت بازار ارز 

متمرکز شده اند. 
 یک صراف در بازار ارز تهران با اشاره به 
اینکه فعالیتش قانونی است به خبرنگار 
»توســعه ایرانی«گفت: نکته مهم این 
است که عملکرد بانک مرکزی در عرضه 
ارز از یک سو و مهار عجیب تقاضا از سوی 
دیگر نشان می دهد که قرار نیست قیمت 
دالر افزایش چندانی را تجربه کند. وی 
افزود: آنچه اتفاق می افتد این است که 
بازار ارز به تدریج با حمایت های بیش از 
حد دولت و بانک مرکزی دارای حباب 
منفی می شود. همین حاال نیز این حباب 
در حال شکل گیری است و من معتقدم 
افزایش تقاضا برای خرید ارز بابت وجود 
همین حباب شکل گرفته است.  وی در 
توضیح این مطلب تصریح کرد: قیمت 
خودرو را ببینید، قیمت آرد و مواد غذایی 
و ماکارونی و سایر کاالها را هم رصد کنید، 
می بینید قیمت همه اقام، حتی مسکن 
در حال افزایش است و بهای دالر ثابت 
مانده یا نوســانی اندک دارد. این بدان 

معناست که بازار ارز از تورم ریالی عقب 
مانده و سرمایه گذار این را می فهمد که 
این بازار درگیر حباب منفی است. پس 
سعی می کند کاالی خود را به ارز تبدیل 
کند تــا در موعد مناســب بتواند از این 
سرمایه گذاری بهره برداری کند. موعد 
مناسب نیز زمانی است که قیمت ارز برای 

واقعی شدن خیز برمی دارد. 
 االکلنگ بازی دالر 

در کانال 28 هزار تومان 
دالر هر چند با اخباری منفی مواجه 
شــد، اما افزایش چندانی را شاهد نبود 
و االکلنگ بــازی دالر در کانال 28 هزار 
تومان در بــازار آزاد ادامه یافت. هر دالر 
آمریکا در اولین روز هفته به قیمت 28 
هزار تومان فروخته شد و در صرافی های 
بانکی نیز هر دالر در محدوده 25 هزار و 
500 تومان قیمت خورد؛ اما با این حال 
رشد قیمت در سایر بازارها تداوم یافت تا 
شائبه عقب ماندگی بازار ارز از تورم ریالی 
تایید شــود.  نکته مهم اینجاست که به 
عقیده کارشناسان این وضعیت می تواند 
زمینه را برای جهــش ارزی مهیا کند و 

بازار ارز را در چرخه باطل تثبیت و جهش 
باقی نگه دارد. 

 گزارش های رســیده که از ســوی 
رئیس اســبق کانون صرافان نیز تایید 
شده است نشــان می دهد که بسیاری 
از ســرمایه گذاران خرد در حال تبدیل 
سرمایه هایشــان به دالر هســتند و به 
گفته وی فروش اتومبیل برای خرید ارز 

افزایش یافته است . 
 علی اصغر سمیعی می گوید: تبدیل 
سایر سرمایه ها نیز در حال اتفاق افتادن 
است و این بدان معناست که دالر از نظر 

ســرمایه گذار قیمتی پایین تر از قیمت 
واقعی دارد. 

چه خواهد شد؟
هر چند توقف مذاکــرات نه فقط از 
سوی مقامات ایرانی بلکه از سوی مقامات 
سایر کشورهای طرف مذاکره اعام شده 
است؛ اما با این حال اتفاقات دیگری نیز در 
شرف وقوع است که می تواند معادالت 
در بازار ارز را تغییر دهد . معاف شــدن 
ورود ارز از مالیات و خبر مهم رئیس اتاق 
ایران و عراق مبنی بر توافق دو کشور برای 
بازپرداخت بدهی این کشــور به ایران؛ 
نکاتی است که بازار ارز را متاثر می کند. 
با این حال باید دید آزادسازی منابع در 
عراق به سرنوشتی چون آزادسازی منابع 
در کره جنوبی منجر می شود یا اتفاقی 

عملی و محسوس رخ خواهد داد. 
بدهی کره جنوبی به ایــران در ازای 
خرید میعانــات گازی در دو بانک این 
کشور، مجموعاً به ارزش هفت میلیارد 
دالر است که از سپتامبر 20۱8 میادی 
)شهریورماه ۱۳۹۷( به بهانه تحریم های 

آمریکا پرداخت نشده است.
اواخر ســال گذشته، »چوی جونگ 
کان«، معــاون وزیر امــور خارجه کره 
جنوبی برای گفت وگو با اعضای برجام 
و ایاالت متحده به وین، پایتخت اتریش 
ســفر و ابراز امیدواری کرد که »احیای 
برجام« به مسئله رسیدگی به موضوع 
پیچیده دارایی های مســدود شــده 
جمهوری اسامی ایران در کره جنوبی 
به واســطه تحریم های ایاالت متحده 

کمک کند.
 تاکنون چندین بار خبر آزادسازی 
هفت میلیارد دالر از منابع ارزی ایران در 
کره جنوبی منتشر شده اما همچنان این 

اتفاق رخ نداده است. 
 برخی گزارش ها بــه نقل از مقامات 
غربی نشــان می دهد عدم دستیابی به 
توافق ریشه در سیاست های روسیه دارد 
اما برخی معتقدند روسیه دیگر در این 
وضعیت بازدارنده محسوب نمی شود. 
وزیرخارجه آمریکا پیش از این گفته بود: 
اقدامات روسیه روند مذاکرات هسته ای با 
ایران را پیچیده کرد. حال باید دید شرایط 
تازه ایران و غرب تا چه میزان بر وضعیت 

قیمتی بازار اثرگذار خواهد بود .

اعالم رسمی دالر برای ورود به فضای تازه بعد از توقف مذاکرات

نامعادله در بازار ارز

یک صراف در بازار ارز تهران 
به »توسعه ایرانی«گفت: 
عملکرد بانک مرکزی در 

عرضه ارز از یک سو و مهار 
عجیب تقاضا از سوی دیگر 

نشان می دهد که قرار 
نیست قیمت دالر افزایش 

چندانی را تجربه کند. 
آنچه اتفاق می افتد این 

است که بازار ارز به تدریج 
با حمایت های بیش از حد 

دولت و بانک مرکزی دارای 
حباب منفی می شود

این روزها در کنار توقف 
مذاکرات؛ معاف شدن ورود 

ارز از مالیات و خبر مهم 
رئیس اتاق ایران و عراق 
مبنی بر توافق دو کشور 
برای بازپرداخت بدهی 

ایران؛ نکاتی است که بازار 
ارز را متاثر کرده است

گفتوگو

معاون پیشین بازرگانی و امور بین الملل وزارت 
نفت گفت: روس ها ما را صــورت یک رقیب نگاه 
می کنند و به لحاظ استراتژیک عاقه ندارند که 
ما هم سهمی در صادرات گاز به اروپا داشته باشیم 
علی ماجدی در گفت وگو با ایلنا، درباره امکان 
صادرات گاز به اروپا اظهار داشت: صادرات گاز به 
اروپا از زمان دولت اصاحات و زمانی که ایران با 
E۳ مذاکره می کرد، مطرح بود و یکی از شرایط 
ما در آن زمان این بود که هم امکان صادرات گاز 
به اروپا فراهم شــود و هم عضو WTO شویم، 

حتی مذاکرات ابتدایی هم آغاز شــد اما بعد از 
دولت اصاحات این موضوع کنار گذاشته شد. 
در زمان دولت روحانی هم در کنار صادرات گاز به 
کشور پاکستان و هندوستان، صادرات به اروپا نیز 
مطرح بود و آلترناتیوهایی هم عنوان می شد اما به 

دلیل مصرف باالی داخلی اجرایی نشد. 
مسیر سخت اروپا برای تحریم روسیه

وی با بیان اینکه یکــی از پایه های امنیت در 
تمام دنیــا تامین پایدار انرژی اســت و اروپا هم 
به دنبال همین اســت، گفت: در جنگ اوکراین 

و روســیه یکی از مســائلی که دنبال تحریم آن 
هستند، انرژی است اما در عمل نمی توانند، زیرا 
کشورها با مشکل مواجه می شوند. اروپا به خوبی 
درک کرده که نیاز به متنوع سازی منابع انرژی 
نفت و گاز دارد و یکــی از مهم ترین گزینه های 
اتحادیه اروپا برای دستیابی به این امنیت ایران 

است.  
می توانیم از موقعیت استفاده کنیم؟

معاون پیشــین بازرگانی و امــور بین الملل 
وزارت نفــت با بیــان اینکه مــا می توانیم یک 

صادرکننده بالقــوه گاز به اروپا باشــیم، افزود: 
اکنون به ما بســتگی دارد که چگونه از موقعیت 
استفاده کنیم. البته واقعیت این است که روس ها 
هم ما را صــورت یک رقیب نــگاه می کنند و به 
لحاظ استراتژیک عاقه ندارند که ما هم سهمی 
در صادرات گاز به اروپا داشــته باشیم، هرچند 
به طور علنی مانع نشــدند. در هر حال صادرات 
از طریق ال ان جی و خط لوله مســیرهایی است 
که می توانیم برای انتقال گاز به اروپا بکار بگیریم 
که البته برای این موضوع نیاز است مصرف گاز 

در داخل کشــور بهینه شده و ســرمایه گذاری 
داشته باشیم. وی تاکید کرد: در کنار منافع ملی 
باید به این قضیه فکر کنیم نیاز داریم که یکی از 
صادرکنندگان عمده گاز به اروپا باشیم، باتوجه 
به ظرفیــت و امکاناتی که داریم باید شــرایط 
فراهم شــود، هرچند در کوتاه مدت این امکان 

وجود ندارد. 

معاون پیشین وزیر نفت:

روس ها تمایلی ندارند ما سهمی از بازار گاز جهان داشته باشیم

ایمان ربیعی
خبراقتصادی

واردات در برابر صادرات خودرو، 
انحصار در انحصار است

مهــر- دبیــر 
انجمن واردکنندگان 
گفــت:  و  ر د خــو
۹0 درصد بــازار در 
انحصار دو خودروساز 
بزرگ کشــور است و 

بزرگترین قطعه ســازان هم با این خودروســازان 
شریک تجاری هســتند، بنابراین صادرات هم در 

انحصار این بخش می ماند.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
افزود: نکته مهم در مورد این طرح این است که عمًا 
واردات خودرو در برابر صادرات خودرو ممکن الوقوع 
نیست و به نوعی انحصار در انحصار است.وی با بیان 
اینکه واردات خودرو باید انجام شــود و هیچ کس 
مخالف این امر نیست، افزود: در حال حاضر بیش 
از ۹0 درصد بازار خودرو در انحصار دو خودروســاز 
بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان کشور هم 
با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین 
صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود؛ یعنی 

هم واردات و هم صادرات انحصاری می شود.
    

 وزیر جهادکشاورزی
 قیمت برنج ایرانی را اعالم کرد

تسنیم- وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ هایی 
که دربــاره برنج ایرانــی اعام می شــود صحت 
ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشــاورزی در 
فروشــگاه های زنجیره ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹00 

تومان است.
سید جواد ساداتی نژاد درباره قیمت برنج اظهار 
کرد: برنج خارجی در همه کشور به نرخ مصوب در 
حال توزیع است.وزیر جهاد کشاورزی گفت: اما با 
توجه به اینکه امسال ۳0 درصد خشکسالی داشتیم 
برنج ایرانی با کمبود عرضه مواجه شــده اســت، 
بنابراین هر جا که عرضه کم شود و تقاضا افزایش یابد 

قیمت باال می رود.
وی تصریح کرد: نرخ هایی که درباره برنج ایرانی 
اعام می شود صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت 
جهاد کشاورزی در فروشگاه های زنجیره ای کیلویی 
۶۴ هزار و ۹00 تومان اســت که در فروشگاه های 
زنجیره ای توزیع می شــود اما برخی از فروشگاه ها 

باالتر از این رقم اقدام به عرضه برنج می کنند.
    

 آغاز پرداخت بدهی عراق
 به ایران

 ایرنا- رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و 
عراق با بیان اینکه مقدمات پرداخت بدهی عراق به 
کشورمان فراهم شده است، گفت: مطابق توافقات 
صورت گرفته بین دو کشــور، طی روزهای آینده 
روال عادی پرداخت مطالبات ایران آغاز خواهد شد.

یحیی آل اسحاق در مورد سفر سرپرست وزارت 
برق عراق به تهران درخصوص پرداخت بدهی های 
این کشــور به ایران، اظهار داشــت: ایران و عراق 
معامات مستمری را با یکدیگر دارند که بخشی از 
آن توســط بخش خصوصی و بخشی دیگر توسط 
دولت انجام می شود.وی با بیان اینکه مبادالت بخش 
دولتی بیشتر در حوزه انرژی است، تصریح کرد: یک 
میلیارد دالر بخش دولتی از عراق باید دریافت کند 
که با توافقات صورت گرفته، بر اساس راهکارهای 
بانک مرکزی این میزان بدهی به ایران از سوی عراق 

پرداخت خواهد شد.
آل اسحاق تاکید کرد: ۹ میلیارد دالر مطالبات 
بخش خصوصی ایران از عراق نیز در جریان است و 
مشکلی در سیستم پرداختی وجود ندارد و از طرق 

مختلف دریافت می شود.
    

 مردم قدرت خرید 
مبلمان ندارند

رئیــس اتحادیه 
مبل سازان و درودگران 
ایران گفت: با توجه به 
وضعیــت اقتصادی 
کشــور، قدرت خرید 
مردم بــرای مبلمان 

ضعیف شده و اکثر کارگاه های ما با ظرفیت پایین 
در حال کار هستند.

علیرضا عباسی درباره وضعیت کنونی صادرات 
صنعت مبلمان کشــور گفت: اکنون آماری که از 
صادرات مبلمان داریم مبتنی بر 50 یا ۶0 میلیارد 
تومانی است که رقم قابل توجه و قابل قبولی برای 
ما نیست. با توجه به مشکات کشور از قبیل تحریم، 
جنگ اقتصادی و همه این مسائل، تولیدکنندگان 
صنایع چوب و مبلمان اکنــون با ظرفیت 50 تا ۶0 
درصد در حال کار هســتند. این تولیدی ها واقعا 
احتیاج دارنــد که صادرات در این حــوزه افزایش 
یابد تا بتوانند تولید خود را به ۱00 درصد برسانند و 

کارگاه های ما تعطیل نشوند.

احسان خاندوزی درحالی این ادعای بزرگ 
را در فضای رسانه ای و به صورت رسمی مطرح 
کرده که پیش از این نیز دیگر همکارانش در تیم 
اقتصادی کابینه تأکید داشتند دولت سیزدهم به 
روش هایی غیرتورم زا و بدون استقراض از بانک 

مرکزی کسری بودجه را تأمین کرده اند. 
وی در ۱0 مهــر مــاه در صفحــه توئیتــر 
شخصی اش درباره نحوه تأمین کسری بودجه 
دولت بدون اســتقراض از بانک مرکزی اعام 
کرده بود: »در شــهریور موفق شدیم برخاف 
پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراِض جدید از 
بانک مرکزی، حقوق ها را )حتی زودتر از موعد( 
پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه 
در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته 
است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با 
چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشااهلل.« حاال 
اما چند ماهی از مهر ماه گذشته و هنوز تاخت و تاز 

تورم در اقتصاد ایران ادامه دارد. 
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نیز در اظهاراتی رسمی بر این موضوع 
صحه گذاشــته و در ماه های رفته از عمر دولت 
نه تنها بر بازپرداخت بدهــی 5۴ هزار میلیارد 
تومانی تأکید کرده؛ بلکه عدم استقراض از بانک 
مرکزی را اولویت دولت سیزدهم دانسته است. 
این همه ماجرا نیست. سیاستگذار پولی کشور، در 

ساختمان میرداماد نیز این نکته را تأکید می کند.
علی صالح آبادی، رئیــس کل بانک مرکزی 
گفته است: در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای 
رئیس جمهور و ســازمان برنامــه و بودجه این 
است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. 
بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک 

خط قرمز تعریف شده است.
اما ماجرا چیست؟

شــاید بتوان صریح ترین و سرراست ترین 
پاسخ را از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی، 
عبدالناصر همتی، شــنید. وی کــه در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری رقیب ابراهیم رئیسی 
محسوب می شد، در صفحه شخصی خود به این 
موضوع واکنش نشــان داده و اعام کرده است: 
اگر براســاس ادعا، دولت وظیفه قانونی تسویه 
تنخواه یعنی بدهی 5۴ هــزار میلیارد تومان به 
بانک مرکزی را به روش ریالی تسویه کرده باشد، 
در آن صورت با توجه به حجم ۴5۹ هزار میلیارد 
تومانی پایه پولی در پایان ۱۳۹۹ این عمل باید 
موجب کاهش ده واحــدی درصدی پایه پولی 

در اسفند ۱۴00 بشود و در صورت تحقق اقدام 
قابل تقدیری خواهد بود. متأسفانه پایه پولی در 
اسفند ۱۴00 نه تنها کاهش ده واحد درصدی 
نداشــته؛ بلکه طبق آمار اعامی بانک مرکزی، 
رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴00، ۳۱ درصد 
فراتر رفته و لذا در اسفند ماه، نسبت بهمن ۱۴00 
، پنج واحد درصد هم اضافه شده است. بنابراین 
تسویه تنخواه دولت طبق روال سال های گذشته 
و به صورت یک عمل حسابداری جابه جایی منابع 
بوده و لذا موردی بــرای تقدیر وجود ندارد البته 
مؤید به روشن بودن موتور انتشار پول پرقدرت و 

رشد نقدینگی و دلیلی بر تداوم تورم است. 
البته گفته های همتی با آمارهای ارائه شده از 
سوی بانک مرکزی نیز مورد تأیید قرار می گیرند.

پیش از این در ۱۴ آذر ماه سال ۱۴00، ابراهیم 
رئیسی در جلسه ستاد اقتصادی دولت تأکید کرد: 
تاش شود تا روند تأمین بودجه بدون استقراض از 

بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.
همان زمان نیز این جمله با واکنش همتی 
مواجه گردید. وی در صفحه شخصی خود با طرح 
این پرســش که آیا روند چاپ پول متوقف شده 
اســت؟ تأمین مالی دولت از بانک ها و برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی به میزان هشــتاد هزار 
میلیارد تومان تا پایان آبان ماه را یکی از روش های 

تأمین مالی دولت اعام کرده بود.
به این ترتیب همتی به روش غیرمســتقیم 
استقراض نیز اشاره کرده بود. برداشت از بانک ها به 
جای برداشت از بانک مرکزی. در این روش عمًا 
استقراض به صورت غیرمستقیم رخ داده و تورم 

با تأخیر در اقتصاد پدیدار می شود. 
افزایش درآمدها چه شد؟

براســاس آخرین داده های آمــاری بانک 
مرکزی، میزان نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴00 
به رقم چهار هزار و ۶2۴ هزار میلیارد تومان رسید 

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹.۷ 
درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی در 
دومین ماه زمستان ۱۴00 رشد ۳۳.2 درصدی 

را نسبت به بهمن سال ۹۹ تجربه کرده است. 
نه فقط وزیر امور اقتصادی و دارایی که وزیر 
نفت از چند برابر شــدن صــادرات نفت ایران 
خبر می دهند و حاال وزیر نفــت نیز اعام کرده 
درآمدهای نفتی ایران وصول می شــود اما برابر 
این ســؤال که چرا افزایش درآمدها تأثیری بر 
اقتصاد ایران به جا نگذاشته است، توجیهی دقیق 
دارند. اینکه دولت از محل این افزایش درآمدها 
توانست ضمن تسویه بدهی های دولت گذشته 
بودجه ۱۴00 را هم تراز کند و یکی از هزینه هایی 
که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه 
نقدی تنخواه 5۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل 
بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور 
کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت 
به تسویه آن اقدام می کرد؛ رقمی که در روز 2۹ 

اسفند ماه تسویه شد.
این درحالی است که گفته های همتی نشان 

از تسویه حسابداری بدهی ها دارد.
نکته اینجا است که نقدینگی و مشتقات آن 
یکی از مهم ترین دالیل بروز تورم در ایران است و 
بسیاری معتقدند پشت پرده گرانی ها و عدم مهار 

تورم اتفاقاً غول نقدینگی جاخوش کرده است.

 دولت رئیسی بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی
 به بانک مرکزی را چگونه تسویه کرد؟


