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متوسط ارزش هر سهم در بورس 
چقدر رشد کرد؟

توســعه ایرانی-  
بررسی وضعیت معامالت 
بــورس اوراق بهادار تهران 
طی ۴ ماه نخست سال نشان 
می دهد، افزایش قابل توجه ارزش روزانه معامالت 
در مقایسه با رشد حجم روزانه معامالت در تیر ماه 
۱۳۹۹، اثر پررنگ تری در رشد شاخص کل بورس 
داشته است که می تواند در ماه های آتی اثرات تورمی 
نیز با خود به همراه داشته باشد. معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به  بررسی وضعیت 
معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی ۴ ماه نخست 
سال پرداخته و نوشته است: میانگین حجم روزانه 
معامالت سهام در هر ماه، طی چهارماه نخست سال 
۱۳۹۹ به طور متوســط ماهانه، ۹ درصد افزایش 
داشــته و در تیر ۱۳۹۹ به حدود ۹.۸ میلیارد سهم 
رسیده است که نســبت به حجم معامالت اسفند 

۱۳۹۹، حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
    

واکنش یک مسئول به 
راه اندازی بورس امالک

تسنیم- نایب رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک با 
انتقاد از برنامه دولت برای 
راه اندازی بورس مســکن، 
گفت:در هیچ جا بورس مســکن نداریــم و آقایان 
می خواهند اسم خود را در کتاب گینس ثبت کنند.

حسام عقبایی در خصوص برنامه دولت و وزارت 
راه و شهرسازی برای راه اندازی بورس مسکن، اظهار  
کرد: مسکن یک کاالی ناهمگن است و قابل عرضه 
در بورس نیســت. گندم در همه دنیا گندم است، 
قیر، طال، بنزین، نفت و ... هم همین گونه اســت. 
کاالی همگن است که در بورس قابل عرضه است. 
این ایراد اول است. وی با اشــاره به این که ایراد دوم 
این است که در هیچ جای دنیا چیزی به نام بورس 
مســکن نداریم، ادامه داد: اقتصادانان کشور آنقدر 
پیشرفت کرده اند که توانســته اند تورم را کنترل 
کنند، مشکالت اقتصادی را رفع کنند و فقط بورس 
مسکن مانده است. می خواهند در دنیا پیشتازی 
کنند و در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود که در 
ایران بورس مســکن برای اولین بار راه اندازی شده 
است. بیبشترین حجم معامالت در تیر ماه ۱۳۹۹، 
مربوط به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ بوده است و متوسط 
ارزش روزانه معامالت سهام در هر ماه، در چهار ماهه 
نخست ابتدایی ســال ۱۳۹۹ به طور ماهانه حدود 
۲۹ درصد افزایش داشته و در تیر ۱۳۹۹ به حدود 
۱۶ هزار میلیارد تومان رســیده است که نسبت به 

ارزش معامالت اسفند ۱۳۹۹، ۳.۵ برابر شده است.
    

خبر تازه معاون وزیر راه درباره 
پرداخت وام اجاره

ایسنا- معاون وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه از 
روز بیست و یکم مردادماه 
روند معرفــی متقاضیان 
تسهیالت کمک ودیعه اجاره به ۱۹ بانک و موسسه 
اعتباری آغاز می شــود گفت: در این مرحله تالش 

این است که در کوتاه ترین زمان وام پرداخت شود.
محمود محمودزاده اظهار کرد: بخش زیادی از 
پاالیش متقاضیان تسهیالت مرابحه خرید کاال و 
خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره انجام شده 
و متقاضیان طبق اعالمی که از قبل صورت گرفت 
بر اساس رقم سمت راســت کد ملی خود از روز ۱۴ 
مرداد نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کرده اند 
که این روند تا بیستم ادامه می یابد. وی افزود: از روز 
بیســت و یکم معرفی افراد واجد شرایط را به بانک 
شروع می کنیم تا نسبت به تکمیل پرونده خود در 

بانک اقدام کنند. 
    

هشدار دامپزشکی تهران در 
خصوص شیوع تب ۳ روزه

توسعه ایرانی-  اداره 
کل دامپزشــکی استان 
تهران اعالم کرد: بیماری 
تب سه روزه یک بیماری 
ویروسی و عفونی دامی غیرقابل انتقال به انسان 

است و تنها در گاو و گاومیش بروز می کند.
 جمیله ســیرتی معاون ســالمت اداره کل 
دامپزشکی استان تهران گفت: بیماری تب سه 
روزه یک بیماری ویروسی و عفونی دامی غیرقابل 
انتقال به انسان اســت و تنها در گاو و گاومیش 

بروز می کند.
وی افزود: گســترش این بیماری بستگی به 
جمعیت حشرات ناقل، شــدت و مسیر بادهای 
غالب فصلی دارد که موجب انتقال حشــرات به 

سایر مناطق می شود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

با نزدیک شــدن به روز موعود، بازار 
شــایعات و حدس و گمان درباره وعده 
گشایش اقتصادی رئیس جمهوری باال 
گرفته است و بسیاری از کارشناسان و 
فعاالن اقتصادی گزینه های متفاوتی را 

در این خصوص مطرح می کنند .
 رئیس   جمهوری اعالم کــرده بود: 
در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و 
نظرات بسیار به هم نزدیک بود انشاءاهلل 
دوشــنبه هفته آینده که ادامه جلسه 
خواهد بود، این طرح به نتیجه برســد 
و اگر به نتیجه برســد و اگر مقام معظم 
رهبری موافقت کنند و ما اعالم کنیم، 
گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به 
وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری 

باز می شود.
از ســوی دیگــر  رئیــس  دفتــر 
 رئیس   جمهــور نیز در تایید ســخنان 
وی اعــالم کرد: بــا عالمت هایی که از 
کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران 

دریافت کرده ایــم، در ماه های پایانی 
تحریم قرار داریم.

واعظی همچنین با اشاره به تحریم ها، 
گفت: امیدواریم در ماه های آینده شرایط 
تحریمی کشــور تغییر کند زیرا هدف 
آنهایی که ما را تحریم کردند تســلیم 
شــدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود اما االن 
۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت 
عالوه بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان 
به خودمان نیــز افزایش یافت. زندگی 
مردم سخت شــده، اما چیزی متوقف 
نشده است؛ تحریم کنندگان فقط ایجاد 

مزاحمت کردند.
ماجرا چیست؟ 

برخی گمانه زنی ها داللــت بر آن 
داشت که موضوع گشایش به پذیرش 
اف ای تــی اف بازمیگــردد. حســین 
ســالح ورزی در توئیتی نوشت: شایعه 
شده است گشــایش اقتصادی مورد 
 FATF اشاره  رئیس   جمهور پذیرش
و آزاد شــدن منابع ارزی بلوکه شــده 
در بانک هــای خارجی اســت، گرچه 

با پذیــرش کامل FATF نیــز ایران 
اتوماتیک وار از فهرســت سیاه خارج 
نمی شود، اما اگر گره ای که با دست باز 
می شــود را با دندان باز کنیم می شود، 

گشایش؟ 
از ســوی دیگــر علیرضــا معزی، 
معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر 
رئیس  جمهــور در پیامــی در صفحه 
شــخصی خود با اشــاره به اظهارات 
اخیر روحانی نوشت: گرچه خبر مهم 
اقتصادی کــه رئیس  جمهــور از آن 
ســخن می گوید درباره لوایح مرتبط 
با FATF نیســت، اما  ایکاش آن ها که 
برخالف نظر دولت و مجلس وقت، راه 
را بر آن بستند، دریابند که در گمانه زنی 
فعاالن اقتصادی و شهروندان، تصویب 
لوایــح چهارگانه و جای نداشــتن در 
 لیســت ســیاه، گشــایش اقتصادی 

محسوب می شود.
از ســوی دیگر حمید حســینی، 
نایب رئیس  اتاق ایران و عراق نیز تاکید 
کرد: من باور ندارم گشایش اقتصادی 

مورد اشــاره  رئیس   جمهوری پذیرش 
FATF و آزاد شدن منابع بلوکه شده 
ایران در خارج از کشــور باشد. مجمع 
تشــخیص مصلحت بعید است که از 

مواضع خود کوتاه بیاید.
اشــاره وی به انتقادات ســفت و 
ســختی اســت که برخی به پذیرش 
لوایح چهارگانه مرتبط با پیوســتن 
به اف ای تــی اف داشــتند. در خالی 
برخی معتقد بودند پیوســتن به این 
کنوانسیون هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد 
ایران ندارد و عــدم پذیرش آن هیچ 
سیگنال منفی را برای اقتصاد کشور 
مخابره نمی کند که بررسی ها نشان 
می دهد تنها در ۵ ماه نرخ دالر از ۱۴ 
هزار و ۹۵۰ تومان به ۲۴ هزار تومان 
رسیده اســت و طبق اعالم مسئوالن 
ایران و  رئیس  اتاق ایران و کره جنوبی 
بین ۶.۵ تا ۹ میلیارد دالر از پول های 
ایران در بانک های کره ای بلوکه است.
هر چند عبدالناصر همتی،  رئیس  
کل بانک مرکزی نیز در مصاحبه خود 

با یکی از شبکه های تلویزیونی اشاره ای 
به محتوای گشایش ارزی مورد اشاره 
 رئیس  جمهــوری نکرد، امــا وعده داد 
قیمــت دالر همین روزهــا و در آینده 
نزدیک کاهش خواهد یافت. وی گفته 
است: در سال ۹۷ اوضاع مدیریت شد، 
اما حوادث آبان و شــیوع بیماری کرونا 
کار دست سیستم تجاری کشور داد و 
نتوانستیم درآمد ارزی داشته باشیم. 
در ادامه به دلیل کرونا مرزها بسته شد 

و تجار با مشکالت اساسی روبرو شدند.
وعده وی در حالی اعالم شــده که 
طی هفته های اخیر بارها از قطعی بودن 
کاهش نرخ دالر خبر داده اســت اما در 
نهایت نوســان قیمت در بازار ارز اندک 

بوده است.
همتی تاکید کرد: در مدتی که شاهد 
نوسان بازار ارز هستیم اقدامات زیادی 
انجام شده که در روزهای آینده نتایج آن 
را مشاهده می کنیم. به مردم می گویم که 
نرخ ارز این چیزی که می بینید نیست و 

ارز ۲۴ هزار تومانی واقعی نیست.
احتماال دولت موافقت رهبری برای 
برداشــت چند میلیارد دالر از صندوق 
توســعه ملی که آن را تبدیل به ریال با 
پشتوانه برای صدور اوراق بدهی کند را 

جلب کرده است .
خرق عادت در فروش نفت

این گمانه را برخــی دیگر از فعاالن 
اقتصادی نیز در نظر دارند. در عین حال 
برخی دیگر نیز تاکید دارند که این خبر 
خوش می تواند فروش کاغذی نفت یا به 
عبارت دیگر اوراق نفتی به ایرانیان باشد .

بر این اساس نفت خام ایران به صورت 
بشکه ای در بازار سرمایه عرضه خواهد 
شد، در این صورت عموم مردم می توانند 
به صــورت بشــکه ای نفــت تولیدی 
پاالیشگاههای ایران را خریداری کنند. 
از ســوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق 
سلف نفت خریداری شده مانند سهام 
معامله خواهد شد. کارشناسان اقتصادی 
معتقدند، منابــع حاصل از عرضه نفت 
در بورس صرف احیای ســاخت های 

نفتی-پاالیشی و احتماال برطرف کردن 
جبران کســری بودجه خواهد شد. در 
واقع این روش یک نوع تامین سرمایه 
برای زیرســاخت ها محسوب خواهد 
شــد و جذب نقدینگی مناسبی در پی 

خواهد داشت.
در این صورت اما سخنان واعظی زیر 
عالمت سئوال بزرگی قرار می گیرد. وی 
از چه بابت وعده داده است که ماه های 
آخر تحریم پیش روست و برای خروج 
از تحریم باید آماده بود؟ انتشــار اوراق 
قرضه و پیش فروش نفت به مردم چگونه 
می تواند در آزادسازی منابع ارزی ایران 

در بانک های خارجی موثر باشد؟ 
این اتفاقات دست به دست هم داده 
اســت تا بازار گمانه زنی هــا این روزها 
داغ تر از هر روز دیگری باشد. حاال مشاور 
 رئیس   جمهوری نیــز در توییتی اعالم 
کرده است قبل از هر تصمیم اقتصادی 
یک هفته صبر کنید .به نظر می رســد 
با شــرایط موجود راکدترین یکشنبه 
سال امروز آغاز می شود تا فردا به عنوان 

دوشنبه تاریخ ساز آغاز شود.
داستان پیشروی سیاست و اقتصاد 
ایران در یکی از سخت ترین دوره ها در 
تاریخ ایران چیســت؟ باید ۲۴ ساعت 

صبر کرد.

گمانه زنی ها درباره وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور؛

پذیرش FATF یا فروش نفت به مردم؟
 علیرضا معزی: گرچه 
خبر مهم اقتصادی که 

رئیس  جمهور از آن سخن 
می گوید درباره لوایح 

مرتبط با FATF نیست، اما  
ایکاش آن ها که برخالف نظر 

دولت و مجلس وقت، راه را 
بر آن بستند، دریابند که در 
گمانه زنی فعاالن اقتصادی 

و شهروندان، تصویب لوایح 
چهارگانه و جای نداشتن 
در لیست سیاه، گشایش 

اقتصادی محسوب می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اصالح نظام یارانه در 
اصالحیه ساختار بودجه خبر داد.

به گزارش توسعه ایرانی، ئی در گفتگویی به مناسبت روز 
خبرنگار افزود: »اصالح ساختار بودجه« پس از آنکه از سوی 
مقام معظم رهبری در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوی سازمان 
برنامه و بودجه کشور در وقت معین شده، تدوین و به رهبری 
و شورای عالی هماهنگی ســه قوه ارائه شد. رهبری تصریح 
فرموده بودند که اصالح ساختار باید در همان شورای عالی مورد 
تایید قرار بگیرد و قرار نبود به مجلس راه پیدا کند. حتما ایشان 
مصلحتی داشــتند که که این موضوع در شورای عالی تایید 
شود. البته ما کوشیدیم از همه ظرفیت های کشور برای تدوین 

آن استفاده کنیم.
محمدباقر نوبخت عنوان کرد: ما روی ۴ محور و ۱۰ بسته 
متمرکز شــدیم؛ اینکه »چگونه درآمدهایمان پایدار شود«؛ 
»چگونه هزینه ها بهینه شوند«؛ »چگونه در بودجه های سنواتی 
ثبات، عدالت اجتماعی و اقتصادی اعمال شود« و »چگونگی 
اصالح روش بودجه ریزی کنونی در دولت و مجلس«. برنامه 
اصالح ســاختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضای 
آن شورا )روسای ســه قوه( تقدیم کردیم و انتظارمان این بود 

که اجماعی در میان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبری 
ایجاد شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تا این لحظه با 
وجود آنکه برای بررسی برنامه اصالح ساختار، زمان مشخصی 
تعیین شده بود؛ به جمع بندی بین ســه قوه در شورای عالی، 
دست پیدا نکرده ایم. البته ما مدعی نیستیم که آنچه ارائه دادیم؛ 
بهترین است، اما به هر دلیلی در شورای عالی تصویب نشد و ما 

همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم.
نوبخت گفت: مجلس، امکان قانون گزاری دارد و می تواند 
برنامه اصالح ساختار را بررسی کنند. ما برای تمامی محورها و 
پروژه های تعیین شده در این برنامه، تفصیال پاسخ داریم. البته 
حرف زدن درباره »اصالح ساختار بودجه« بسیار آسان است، 
اما همین که بخواهند این شیر را خالکوبی کنند می بینید که چه 

شیر بی یال و کوپالی می شود.
نوبخت یادآور شد: »اصالح ســاختار بودجه« یک عمل 
جراحی بزرگ است. ما سالیانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه 
می دهیم. این عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرایط 
کنونی پرداخت می شود؟ اما آیا به همین گونه باید پرداخت 
شود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان 

و هم مجریان ناراضی اند... و هم از سوی دیگر مجریان مالیاتی 
معتقدند که درصد مالیات کشور ما نسبت به شاخص کشورهای 
توسعه یافته و صنعتی بســیار پایین تر است که نشان دهنده 

استفاده اندک از این ظرفیت است.
وی ادامه داد:این نشان دهنده ضرورت اصالح است. به جای 
آنکه مالیات را عمدتا متوجه حقوق و مصرف کنیم آن را به سمت 
درآمد و سرمایه ها بردیم؛ به عبارتی نظام مالیاتی را با نظام تامین 
اجتماعی گره زدیم و مشخص کردیم هر کسی در ماه و در سال 
چقدر می تواند درآمد داشته باشد و اگر بیشتر از آن درآمد دارد؛ 

باید مالیات بدهد و اگر درآمد کمتری دارد، باید یارانه بگیرد.
وی گفت: در خصوص بحث هزینه ها در قوانین بودجه نیز، 
مراکز تحقیقاتی، فرهنگی و مذهبی مشابهی داریم و می توانیم 
برخی از این ها را به جهت کار مشابه، در یک ردیف تجمیع کنیم. 
اما این کار آسانی نیست. امیدواریم مجلس برنامه اصالح ساختار 

بودجه را مصوب کند تا آن را اجرا کنیم. البته اعمال کوچکترین 
تغییر، اعتراضات بسیاری را برخواهد انگیخت. اما الزم است که 

این جراحی در اقتصاد کشور صورت بگیرد.
نوبخت متذکر شد:با اصالح قیمت بنزین؛ منابع حاصل از 
افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانــه به مردم برگرداندیم. اما 
در ماه های اخیر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، به 
جهت کاهش میزان مصرف بنزین در داخل و کاهش صادرات 
بنزین؛ کاهش یافته، اما دولت همچنان همان میزان یارانه را به 
مردم پرداخت می کند.  وی عنوان کرد: در حال حاضر پنجاه 
هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ کدام بخش آن را 
اصالح کنیم که داد کسی در نیاید؟ و خساراتی را به ما تحمیل 
نکند. دولت به لزوم اصالح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر 
نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از سوی نماینده های با 

انگیزه مجلس؛ آن را اجرا کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه پرداخت یارانه ها 
می تواند اصالح و هدفمند شود. یارانه حمایت معیشتی ناشی 
از افزایش نرخ بنزین را  به ۶۰ میلیون نفری که فکر می کردیم 
نیازمندتر هســتند تا کنون داده ایم و امیدواریم که هدفمند 
پرداخت شــود. قطعا ۲۰-۲۲ میلیون نفری که این یارانه را 
دریافت نمی کنند، قطعا گالیه دارنــد. اگر هم یارانه را به همه 

بدهیم که یعنی آن را هدفمند توزیع نکرده ایم.

نوبخت: تغییرات یارانه ای در راه است

خبر

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با اقدامات انجام شده در دو ماه گذشته بخصوص 
منطقی ســازی قیمت کارخانــه ای خودروها و 
افزایش عرضه و کنترل نرخ ارز، بــازار خودرو به 

تعادل نزدیک می شود.
به گزارش خبرآنالین، حسینمدرس خیابانی 
در خصوص آشفتگی این روزهای بازار خودرو و 
اقدامات وزارت صنعت برای بازگشت آرامش به 
بازار، افزود: شرایطی که امروز در بازار خودرو با آن 

مواجه ایم با دو ماه پیشتر متفاوت است.
به گفتــه این مقــام مســوول، دو ماه پیش 
شورای رقابت هنوز اســناد و مدارک دریافتی از 

خودروســازان را به طور کامل بررسی نکرده و در 
قیمت تمام شــده خودروها بازنگری نکرده بود، 
به همین دلیل فاصله زیادی بین قیمت کارخانه 
ای و بازاری خودروها افتاد. وی اظهار داشــت: به 
همین دلیل تقاضای غیرواقعــی در بازار وجود 
داشــت و عده ای از این فاصله قیمتی ایجاد شده 
کاسبی می کردند. مدرس خیابانی، به طور نمونه 
به برنامه های پیش فروش دو خودروســاز بزرگ 
کشور اشاره کرد که برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، 
بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند و 
خودروسازان در نهایت مجبور به قرعه کشی شدند. 
وی خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی دو اقدام به 

انجام رسید، یکی اینکه تقاضاها را واقعی کنیم تا 
افرادی که مصرف کننده واقعی خودرو هستند 
موفق به ثبت نام شوند و اقدام دوم، ارائه قیمت های 

واقعی خودرو بود.
این مقام مسوول با اشاره به برگزاری جلسات 
متعدد با شورای رقابت به این منظور، تشریح کرد: 
بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو از جمله 
ورق های فوالدی، محصوالت پتروشیمی، فلزات 

اساسی و غیره تابع شرایط بورس است.
وی با بیــان اینکــه خودروســازان هنوز 
معتقدند که زیر قیمت تمام شده خودرو تولید 
می کنند، به زیان انباشــته ۴۰ هــزار میلیارد 
تومانی ایران خودرو و سایپا اشاره و خاطرنشان 
کرد: با اقدام های انجام شــده اکنــون فاصله 
قیمتی بازاری و کارخانه کمتر شــده و عطش 

افراد برای ثبت نام کاهش یافته است.

تاثیر قیمت ها از نرخ ارز
مدرس خیابانــی ادامه داد: شــرایطی که 
امروز در بازار خودرو مشاهده می شود، ناشی از 
افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی 
و خارجــی از این قضیه متاثر شــده اند. وی در 
خصوص خودروهای خارجی نیز گفت: قیمت 
این خودروها به دلیل ممنوعیت واردات افزایش 
یافته است، زیرا امروز کشــور انتخاب کرده که 
واردات خودرو خارجی نداشــته باشد و از توان 
داخل خود اســتفاده کند. سرپرســت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیــان اینکه قیمت 
خودروهــای داخلی نیز متاثر از نرخ ارز شــده 
است، تاکید کرد: اگر با تالش های بانک مرکزی 
نرخ ارز کنترل شــود، بازار خودرو بیش از پیش 
به تعادل نزدیک خواهد شــد. وی خاطرنشان 
کرد: ما برای متعادل کردن بازار، عرضه خودرو 

را افزایش داده ایم، به طوری که در مقایســه با 
مدت مشابه پارسال ۱۹ درصد تولید خودرو و ۳۰ 
درصد تحویل خودرو به مشتریان افزایش یافته، 
همچنین تعداد خودروهای ناقص خودروسازان 
۷۱ درصد کاهش یافته و میزان تعهدات معوق در 
اکثر خودروها صفر شده است. مدرس خیابانی 
تاکید کرد: مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم 
اســت وگرنه افزایش قیمت روی همه کاالها از 

جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد.

پیش بینی سرپرست وزارت صنعت از قیمت خودرو:

 بازار به تعادل نزدیک می شود


