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خبر اقتصادی

۷۵ درصد به قیمت بلیت  اتوبوس ها 
در ایام اربعین اضافه می شود

وزیر راه و شهرســازی 
گفــت: از پانزدهــم تا ۳۰ 
شــهریور ماه بــه قیمت 
بلیت اتوبوس ها به مقصد 
پایانه های مــرزی به دلیل 

یکسر خالی، ۷۵ درصد اضافه می شود. رستم قاسمی در 
پنجمین جلسه کمیته حمل و نقل ستاد اربعین گفت: از 
پانزدهم تا سی ام شهریور ماه اتوبوس ها به مقصد پایانه های 
مرزی به دلیل یکسر خالی،  با افزایش ۷۵ درصدی قیمت 
بلیت همراه می شوند،  این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ 
افزایش قیمت بلیت اتوبوس ها ۱۰۰ درصدی بوده است. 
وی افزود: حداکثر قیمت بلیت هواپیما در مسیر رفت و 
برگشــت از تهران به نجف ۶ میلیون تومان خواهد بود و 

سایر مسافت ها به تبع فاصله تغییر می کند.
    

واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا 
شاید به تعویق بیافتد

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعالم 
اینکه دولت قصد جابه جایی وزیر صمت را دارد، گفت: شاید 
به دلیل جابه جایی وزیر صمت واگذاری سهام دولتی ایران 
خودرو و سایپا به تعویق بیفتد. لطف اهلل سیاهکلی در مورد 
واگذاری سهام دولتی خودروسازها اظهار داشت: واگذاری 
جزء اهداف و مطالبات مجلس است اما اینکه به چه کسی 
و چگونه واگذار شــود اهلیت طرف باید مورد توجه قرار 
گیرد. وی با بیان اینکه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا 
فی النفسه خوب است، گفت: واگذاری را قبول داریم و در 
تالش هستیم تا در یک پروسه برنامه ریزی شده این اتفاق 
و تحول در صنعت خودروسازی کشور رخ دهد. نماینده 
مردم قزوین گفت: اگر تصدی گری دولت در حوزه هایی که 
بخش خصوصی می تواند فعالیت کند، کم شود خوب است 
چون این موضوع باعث ایجاد فضای رقابت در بین صنعت 
خودروسازی کشور می شــود و از انحصار در این صنعت 

جلوگیری می کند.
    

آخرین خبر درباره
اعطای وام مسکن روستایی

مهر- بانــک مرکزی 
آمادگی خود را برای اعطای 
تسهیالت طرح بهسازی و 
نوسازی مسکن روستایی 
اعــالم کــرد. مصطفــی 

قمری وفا مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در راستای حمایت 
از بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بانک مرکزی و 
شبکه بانکی آمادگی دارند پس از دریافت مصوبه هیات 
دولت و تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه، نسبت به 
شروع فرآیند اجرایی تســهیالت مذکور در چارچوب 
قانون اقدام کند. قمــری وفا افزود: مبلغ تســهیالت 
این طرح ۲۰۰ میلیون تومان اســت که به متقاضیان 
معرفی شده از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی قابل 
پرداخت خواهد بود. وی نوشت: زمان دقیق شروع اعطای 
تسهیالت طرح بهســازی و نوسازی مسکن روستایی، 
متعاقبــاً از طریق روابط عمومی بانــک مرکزی اطالع 

رسانی خواهد شد.

    
قیمت طالی سیاه باالی 100 دالر

رویترز- دنبال سیگنال 
عربســتان مبنی بر اینکه 
اوپک می تواند تولیدش را 
کاهش دهد، قیمت نفت در 
معامالت آخرین روز کاری 

بازارهای جهانی افزایش یافت اما به علت توجه سرمایه 
گذاران به هشدار رئیس فدرال رزرو در مورد دردسرهای 

اقتصادی آمریکا، مبادالت بی ثبات بود.
هر بشــکه نفت برنت با یک دالر و ۶۵ سنت افزایش 
۱۰۰.۹۹ دالر باال رفت. هر بشکه نفت خام آمریکا با ۵4 

سنت افزایش ۹۳.۰۶ دالر معامله شد.
در مجموع، قیمت نفت برنت طی یک هفته گذشته 

4.4 درصد و نفت خام آمریکا ۲.۵ درصد افزایش یافت.

در حالــی کــه وزارت صمــت از 
واردکنندگان واجد شــرایط خواسته 
است تا نسبت به ارائه درخواست خود 
برای واردات خودرو اقدام کنند، دبیر 
انجمن خودروسازان می گوید احتمال 
واردات خودرو تا پاییز بســیار پایین 

است. 
امید قالیباف، ســخنگوی وزارت 
صمت در این خصوص گفته اســت: 
واجدین شرایط واردات خودرو تا ۱۹ 
شهریور فرصت دارند درخواست خود را 
به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت 
تحویل دهند. به گفته وی خودروهای 
وارداتی تا پاییز از راه می رسند. این در 
حالی است که رییس کمیسیون اصل 
۹۰ نیز گفته است انجام این کار مشروط 
به این  بوده است خودروسازان داخلی 

نتوانند نیاز مردم را تامین کنند.
البته نصراهلل پژمان فر تاکید کرده 
که پیش کشــیدن موضــوع واردات 
خودرو تنها تلنگری به خودروسازان 
بوده تــا کیفیت خودروهــای خود را 

باال ببرند. 
نکته مهم این است مسئوالن پلیس 
راهور بارهــا از کیفیــت خودروهای 
داخلی انتقادات فراوان کرده اند و هر روز 
نیز اخبار متعددی از مرگ و میر فراوان 
به دلیل ایمن نبودن خودروهای داخلی 
در تصادفات رانندگی منتشر می شود 
اما با این حال خودروسازان همواره حق 
به جانب بوده و بارها و بارها از ضرر و زیان 

چند ۱۰ میلیونی بابت تولید هر دستگاه 
خودرو سخن می گویند. 

سال هاست که درهای کشور را به 
روی واردات خودروهــای خارجی به 
بهانه حمایت از تولید داخلی بسته اند و 
به نظر می رسد تمام حرف و حدیث ها 
و برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی در 
مجلس شورای اسالمی با هدف واردات 
خودرو در تعداد اندک و با شرط و شروط 
فراوان، فقط وقت مــردم را هدر داده و 
امیدشان را ناامید کرده و در مقابل بر 
هزینه های بیت المال به دلیل برگزاری 

این جلسات افزوده است. 
بر اساس دســتور رئیس جمهور 
قرار بود حداکثر تا پایــان خردادماه، 
ممنوعیت واردات خودرو رفع شــود 
اما پس از مدتی و در اوایل تابســتان 
۱4۰۱ اعالم شــد که نخستین سری 
خودروهای خارجی شــهریورماه به 
کشور وارد می شود اما اکنون و همزمان 
با واپسین روزهای مردادماه فیروزی، 
عضو کمیسیون صنایع مجلس اعالم 
کرد؛ حداکثر ظرف یک ماه آینده شاید 
بتوان به یک آیین نامــه اجرایی برای 

واردات خودرو دست یافت. 
وی؛ بهره بــرداری از نخســتین 
محموله وارداتی خودروهای خارجی 
را مربوط به آذرماه ۱4۰۱ دانسته است 
که دقیقا با سخن قبلی مسووالن وزارت 
صمت فاصله ۳ ماهه داشت و البته امید 
قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در 
اخرین اظهار نظر، گفته است؛ واجدات 

شرایط فرصت دارند تا ۱۹ شهریورماه 
درخواســت خود رو بــه دفتر صنایع 
خودرویی این وزارتخانه تحویل دهند 
و مرحله اجرایی واردات خودرو عمال از 

اول مهرماه آغاز خواهد شد. 
چندگانگی درباره موضوع واردات 
خودرو به شدت مشــاهده می شود و 
به نظر می رســد در هیات دولت هنوز 
اتفاق نظر درستی در زمینه این مساله 
مهم و مورد انتظار وجــود ندارد زیرا از 
یک سو وزارت صمت از ثبت سفارش 
خودروهای خارجی خبــر می دهد و 
از طرف دیگر، بانــک مرکزی به دلیل 
کمبود منابع ارزی مخالــف واردات 

خودروست. 
یکی از گانه زنی های جدی درباره 
چرایی طوالنی شــدن روند تدوین و 
رونمایی از آیین نامه واردات و همچنین 
زمــان قطعــی واردات خودروهای 
خارجی را می توان به موضوع به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات برجام و احیای این 
توافق نامه مربوط دانســت زیرا وزیر 
صمت علیرغم وعده های مکرر که اعالم 
کرده بود، ۲۹ مردادماه جزییات واردات 
خودرو را اعالم می کند، طبق معمول 
خلف وعده کــرد و به نظر می رســد 

قصدی برای این کار نداشته باشد. 
به اعتقاد برخی کارشناسان بازار 
خودرو،  به نظر می رسد وزیر صمت تا 
زمان به نتیجه نرسیدن قطعی احیای 
برجام قصد نــدارد واردات خودرو را 
نهایی کند و به دنبــال ماهیگیری از 

واکنش ریزشی بازار به احیای برجام 
است زیرا تجربه نشان داده برای مدت 
کوتاهی بسیاری از بازارها تحت تاثیر 
شرایط و شوک ناشــی از توافق روند 
نزولــی پیش خواهند گرفــت و این 
بهترین زمان برای بهره برداری های 
سیاسی و اقتصادی است تا مسئوالن 
نشان دهند که شرایط رخ داده ناشی 
از دســتاوردها و تالش های صورت 

گرفته است. 
به گفته اســد کرمی، نایب رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران 
بازار خودرو در وضعیت آشفتگی و رکود 
به ســر می برد و این روال تا زمانی که 
تکلیف واردات خودرو مشخص نشود، 

ادامه خواهد داشت. 

بعید است واردات خودرو 
در پاییز به سرانجام برسد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
درباره سرانجام واردات خودرو و اعالم 
تغییــرات متعدد برای زمــان و نحوه 
واردات خودروهای خارجی به »توسعه 
ایرانــی« گفت: ای کاش این مســاله 
را کسانی پاســخ دهند که دائم وعده 
می دادند زیرا بنده از ابتدا اعالم کردم 
که شاید تا شهریور بتوان این کار را انجام 
داد و اکنون نیز می گویم اگر قرار باشد 
واردات خودرو انجام شــود حداقل به 
4-۵ ماه زمان برای طی کردن مراحل 

مختلف نیاز است. 
مهدی دادفر تصریح کرد: بعید است 

واردات خودرو در بازه زمانی اعالمی در 
پاییز، انجام شود. 

وی در پاســخ به این پرســش که 
آیا اکنون ثبت سفارشــی از سوی این 
انجمن برای واردات خودرو انجام شده 
یا خیر؛ توضیح داد: خیر؛ اصال هیچ گونه 
سفارشی از سوی ما ثبت نشده است و 
سامانه ثبت سفارش بسته است و هیچ 
تغییری در این زمینه رخ نداده و روند 
واردات به شکل قبلی ممنوع  است، اگر 
قرار باشد خودروی خارجی وارد کشور 
شــود باید ابتدا توســط شرکت های 
نمایندگی گواهینامه های مربوط اخذ 
شود )همولوگیت( که حداقل به زمان 
۲ ماهه نیاز دارد و پس از آن تاییدهای 
استاندارد و زیست محیطی و ... گرفته 
شود که این مرحله نیز یکی، دو ماهی 
طول می کشد و بعد از آن سامانه ثبت 
سفارش باز شود و با انجام ثبت سفارش 
در نهایت خودروها بارگیری و کشــور 

وارد شود. 

تاثیر تلنگرهای مستمر
 بر خودروسازان داخلی

وی دربــاره اظهــارات برخــی 
نمایندگان مجلس نظیر اینکه موضوع 
واردات خودرو به این دلیل مطرح شد 
که کیفیت تولیدات خودروســازان 
داخلی ارتقا یابد و به دنبال زدن تلنگر 
به ایــن صنعت بوده اند، عنــوان کرد: 
اگر این تلنگر باعــث افزایش کیفیت 
خودروهای تولید داخل می شود؛ این 
روند را به صورت مستمر ادامه دهند تا 
ظرف یک سال احتماال شاهد تولیدات 
محصوالتی در حد کیفیت خودروهای 

بنز،ولوو، تویوتا خواهیــم بود و بدین 
ترتیب خودروســازی کشــور رشد و 

ارتقا می یابد. 
وی خاطرنشــان کرد: اگر قرار بود 
وضعیت خودروسازان با تلنگر و چنین 
روش هایی درســت شود که وضعیت 
بهتر از اکنون بود. شــاهد نمایشــی 
هستیم که از سوی افراد غیرحرفه ای 
و غیرفنی در این حوزه اجرا می شــود؛ 
مردم نیز متوجه هســتند و به غایت 
دریافته اند که این مــوارد همه حرف، 
بازی، وقت تلف کردن است و می دانند 
واردات اصال این گونه نیست که از سوی 
چنین افرادی تعریف می شــود. بنده 
به ضرب المثل ها بسیار اعتقاد دارم و 
هزاران بار گفته ام که دوصد گفته چون 

نیم کردار نیست. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
در پاسخ به این سوال که آیا در ماه های 
گذشته وزارت صمت و مجلس از نظرات 
اعضای این انجمن برای واردات خودرو 
استفاده کرده یا خیر؛ توضیح داد: اصال 
و ابدا این اتفاق رخ نــداده و از انجمن 
واردکنندگان خودرو یا اعضای انجمن 
برای این منظور هیچ گونه دعوتی نشده 
است، البته گفته اند که با عده ای صحبت 
کرده اند، آن عده مشــخص نیستند و 
مردم زمانی می توانند آنها را بشناسند 
که واردات آزاد شود و تعدادی خودرو 

وارد کشور و گمرکات می شود. 

برجام؛  اوضاع را یک شبه
گل و بلبل نمی کند

دادفر در پاســخ به این پرسش که 
اگر برجام به نتیجه برسد و این توافق 
مجدد احیا شود؛ آیا می توان به خرید 
خودروهای خارجی از شــرکت های 
خوب و نامدار امیدوار بود یا خیر؛ گفت: 
این گونه نیســت که با توافق برجام به 
سرعت و فوری بتوان وارد پروسه های 
تجاری و واردات شد در سیستم ادارای 
کشور،  نوشــتن یک دستورالعمل دو 
ســال طول می کشــد، پس چگونه 
می توان انتظار داشت با امضای برجام 
به صورت فوری اوضاع گل و بلبل شود! 
وی ادامه داد: وزارت صمت حدود 
چهار تا شش ماه برای تدوین و صدور 
دستورالعمل واردات زمان صرف کرد؛ 
حاال چگونه می توان انتظار داشــت 
در برابر شــرکت های خارجی ، بتوان 
اقدامات فوری انجام داد و خودرو را در 
پاییز وارد کرد؟   وی نتیجه گرفت: امکان 
واردات در پاییز بســیار ضعیف است و 
به طور کلی امکان خرید مســتقیم از 

خودروسازان نیز فراهم نخواهد بود.

محمد   میرزایی
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سریال TE– 64-14492 به شماره موتور5639Mو شماره شاسی  

08642 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دیواندره 

آگهی مفقودی برگ سبز
مفقودی برگ سبز خودرو سواری  سیستم پژو تیپ 405 جی ال 
ایکس آی 1/8 مدل 1383 به رنگ مشکی- متالیک به شماره 
موتور 12483087332 وشماره شاسی 83041306 وشماره انتظامی 
ایران 61- 964 ق55 به مالکیت پیام صبوری مفقود گردیده  واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.                            دیواندره

 

عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی با بیان اینکه اگر 
بتوانیم افزایش تولید را به اروپا بفرستیم نیازی نیست که بخواهیم 
به امریکا صادرات داشته باشیم، گفت: یک تا یک و نیم میلیون 
بشکه افزایش تولید و صادرات ایران را اروپا براحتی جذب می کند و 
مشکلی برای این کار وجود ندارد. مرتضی بهروزی فر در گفت وگو 
با ایلنا، درباره نیاز نفتی اروپا به ایران اظهار داشت: قبل از  بحران 

اوکراین؛ روسیه بیش از 4 میلیون بشکه نفت و فرآورده های نفتی 
به اروپا صادر می کرد اکنون اروپا این حجم را کم کرده و به شدت 
دنبال این است که واردات نفت را از روسیه کم کند، در این بین 
مسلما اگر مشکالت برجام ایران حل شود قسمت عمده افزایش 
تولید ایران برای صادرات به بازارهای جهانی می تواند توسط اروپا 
جذب شود، زیرا اروپا با جدیت بدنبال کاهش وابستگی به روسیه 

است، در هر حال جایگزینی میزانی از نفت روسیه با نفت ایران به 
لحاظ تئوری و روی کاغذ امکان پذیر است اما در واقعیت به مسائل 

سیاسی بستگی دارد.

اروپا ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران را می بلعد
وی تاکید کرد: یک تا یک و نیم میلیون بشکه افزایش تولید و 
صادرات ایران را اروپا براحتی جذب می کند و مشکلی برای این 
کار وجود ندارد، زیرا باتوجه به اینکه روسیه با تخفیف خیلی باال 
نفت را می فروشد، چین تمایل ندارد اگر حتی مشکل تحریم و 
برجام ایران حل شود با ایران وارد تجارت نفتی شود و انگیزه ای 
برای واردات از ایران ندارد، اما اروپا هم انگیزه و هم توان را دارد و 

هم اینکه بازار مناسبی برای ما است.  عضو هیات علمی موسسه 
مطالعات انرژی تصریح کرد: زمان برجام قبلی ما حدود ۶۰۰ تا 
۷۰۰ هزار بشکه به اروپا صادر می کردیم که اکنون به صفر رسیده، 
می توانیم به لحاظ فنی تمام افزایش صــادرات را وارد بازار اروپا 

کنیم و مشکلی هم وجود ندارد.
وی همچنین گفت: بازار هند هم برای ایران مانند ســابق 
نخواهد بود این کشــور نیز مانند چین با توجه به تخفیف های 
روســیه انگیزه ای برای خرید از ایران ندارد چراکه تهران نیز در 
صورت توافق ضرورتی به اعمال تخفیف ندارد. اما ژاپن، کره جنوبی 
و اتحادیه اروپا بازارهای بسیار مناسبی برای ایران خواهند بود و 

می توانیم کل افزایش تولید و صادرات را وارد این بازارها کنیم.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی:

چین و هند دیگر انگیزه ای برای خرید از ما ندارند

گزارش

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی 
معتقد است تورم باال و گرفتاری اقتصاد ایران در مارپیچ تورمی، 
تبعات سنگینی برای اجتماع داشته؛ به طوری که خفت گیری، 
خودکشی، سرقت و زورگیری به دشدت دستخوش افزایش شده 
است. این اقتصاددان درباره فاصله درآمدی میان کم  درآمدترین و 
پردرآمدترین خانوارهای شهری به قرن نو گفت: یکی از مشکالت، 
آمارهایی که اتخاذ می شود این است که پاسخ دهندگان به لحاظ 
قانونی، الزامی به پاسخ دادن ندارند و این ارقام بسیار بسیار کمتر 
از واقعیت است. بنده چندین سال است که در حوزه بررسی این 
آمارها مشغول تحقیق و بررسی هستم و به نظر بنده ۰ / 4 باالی 
درآمدی )دهک های هفت، هشــت، نه و ده( اصاًل به این موارد 
پاسخ نمی دهند و لذا مرکز آمار اصالً به این آمارها دسترسی ندارد.

 راغفر افــزود: همچنین مرکز آمار دسترســی صحیحی به 
گروه های پایین و کم درآمد جامعه ندارد؛ زیرا این قشر یا در جایی 
مستقر نیستند مانند کارتن خواب ها، مهاجران و... که در پیمایش 

هزینه و درآمد خانوار اصالً حضور ندارند. 

آمارهای مربوط به نابرابری به شدت ناقص هستند
وی تأکید کرد: به این ترتیب شــکاف درآمدی در کشــور 
به هیچ وجهی مشخص نمی شود و آمارهای مربوط به نابرابری هم 
به شدت ناقص هستند و نمی توانند ویژگی های صحیح را منعکس 
کنند و همچنین باید توجه داشــت بســیاری از درآمدها اصاًل 
قابل ثبت و پیگیری نیست؛ زیرا بسیار از درآمدها نامشروع بوده و 
تعداد زیادی از افراد نیز درگیر چنین درآمدهایی هستند بنابراین 
در مجموع به نظر بنده، این آمارها هیچ کدام گواه بر واقعیت های 
توزیع درآمد در ایران نیستند و تفاوت هایی که مطرح می شود نیز 
بر اساس آنچه است که مرکز آمار تاکنون توانسته جمع آوری کند و 
به این معنا نیست که واقعیت های اقتصاد ایران را منعکس می کند.
استاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا بیان کرد: از این جهت مسئله 
بسیار بسیار فراتر از این موارد است؛ زیرا نابرابری هایی که در کشور 
وجود دارد بسیار فراتر از آمارهایی اســت که به صورت رسمی 
اعالم می شــود و یکی از مشکالت اساسی کشــور در واقع نظام 

آماری ماست. 

تبعات استمرار شرایط تورم باال 
در پنج ماهه امسال شاهد تورم باالیی بودیم و سبد معیشت اکثر 
دهک های جامعه کوچک تر و خالی تر شده است. وی درباره تبعات 
اجتماعی و اقتصادی استمرار این وضعیت در ماه های آینده و تا 
پایان سال گفت: سال هاست که نتایج افزایش قیمت ارز و تأثیر آن 
بر کیفیت تغذیه خانوارها و همچنین پیامدهای سالمتی کودکان 
و نوجوانان مطالعه شده و مطالعات نشان  می دهد هرگاه با افزایش 
قیمت ارز و تورم های بزرگ مواجــه بودیم؛ طبقات و خانوارها و 
ساکنان مناطق محروم کشــور مانند سیستان و بلوچستان در 
زمینه شاخص های سالمت و رشد کودکان به شدت دچار آسیب 

شده اند.
وی در توضیح این مطلب افزود: ایــن اتفاقات حتی موجب 
خمیدگی استخوان و یا کوتاهی قد و پدیده های مشابه در کشور 

شده؛ اما هیچ کدام از موارد گذشته مانند چند ماه اخیر و پس از 
حذف ارز ترجیحی نبوده است.

تبعات مارپیچ تورمی در کشور 
این اقتصاددان گفت: آنچه از آن به عنوان مارپیچ تورمی نام برده 

می شود، سال هاست که اتفاق افتاده و 
پیامدهای اجتماعی این روند را به صورت 
رشــد ناامنی در سطح کشــور شاهد 
هستیم؛ از جمله سرقت، خفت گیری و 
زورگیری، خودکشی و همچنین مسئله 

مهم مهاجرت.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: به 
اعتقاد بنده، پیامدهای سیاست های 
تورمی در اثــر افزایش قیمت ارز اتفاق 
افتاده و نــرخ ارز در واقع محرک اصلی 
این موارد محســوب می شــود؛ البته 
عوامل دیگری نیز به دنبال آن شــکل  
می گیرد. افزایش نرخ ارز موجب تورم 
و عدم تعادل های گسترده اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاستی در 

کشور بوده است.

حسین راغفر:

مارپیچ تورمی، خفت گیری و خودکشی را افزایش داد

گفت وگو

دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو در گفت وگو با 

»توسعه ایرانی«: وزارت 
صمت حدود چهار تا شش 

ماه برای تدوین و صدور 
دستورالعمل واردات زمان 

صرف کرد؛ حاال چگونه 
می توان انتظار داشت در برابر 

شرکت های خارجی ، بتوان 
اقدامات فوری انجام داد و 

خودرو را در پاییز وارد کرد؟ 

دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

واردات خودرو در حد حرف و بازی است


