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نامه رئیس بانک مرکزی به وزیر کشور:
ورود ارز و طال به کشور تسهیل شود

...

ارز وطال

گفت وگو
معاون وزارت جهاد کشاورزی اطمینان داد:

حفظ خودکفایی  100در صدی در گندم
حســین بردبار :معــاون زراعت وزیــر جهاد کشــاورزی از
افزایــش تولیــد  700هزارتنی محصول گندم در کشــور و
تداوم خودکفایــی  100درصدی ایــن محصول راهبردی
طی امســال خبر می دهد.دکتر عباس کشــاورز در پاسخ
به خراســان تاکید می کند :در صورت داشــتن مازاد ،این
محصول را صادر هم می کنیم همچنان که ما سال گذشته
بــه ایتالیا کــه کشــور صاحــب نامــی در تولیــد ماکارونی و
فراورده های گندم است ،صادرات داشتیم.
وضعیت خودکفایی گندم در چه شرایطی قرار دارد؟
 100درصد خودکفا هستیم.یعنی نیازی به واردات نداریم؟
هیچ نیازی وجود ندارد.بحث صادرات آن چگونه است؟
درصورت مازاد ممکن است صادر شود.تولید امسال تا چه حدی رسیده است؟
مــا درحــد برنامه پیــش بینــی مــی کردیــم 12میلیون و700هزارتــن تولید کنیم که امســال تولید شــده اســت و
این رقم 700هزارتن نسبت به سال گذشته افزایش یافته
است.
بــا توجــه بــه خشکســالی بــی ســابقه امســال ،تولیــد
محصوالت زراعــی راهبردی کشــور در چــه وضعیتی
قرار دارد؟
درســال زراعــی جــاری شــاهد افزایــش تولیــد و حفــظخودکفایی گندم،افزایــش تولید جو و دانه هــای روغنی و
شکر هستیم .هرســال برنامه کشــت منطقه ای را تدوین و
ابالغ می کنیم .اقدامات خوبی هم در استان های جنوبی
کشور انجام شــده اســت .اســتانداران هم ورود کرده اند.
درباره پیاز هندوانه و گوجه فرنگی و بادمجان تالش ما این
است که در حد نیاز بازار تولید کنیم.

...
خبر

وزیر ارتباطات تشریح کرد:

جزئیات مافیای تلفن همراه و کندی
پیشرفت دولت الکترونیک
دستگاه قضایی ،نیروی انتظامی ،سازمان
مالیاتی ،شهرداری ها و بانک مرکزی غایبان
بزرگ پیوستن به دولت الکترونیک

وزیرارتباطاتبه تشریحجزئیاتفعالیتهایمافیاییدربازار
تلفنهمراهونیزامضاهایطالییپرداختکهخودپیشتربه
آناشارهکردهبود.بهگزارشایسناوایرنا ،محمدجوادآذری
جهرمی صبح روز گذشته با حضور در برنامه حاال خورشید،
با اشاره به وجود مافیا در بازار تلفن همراه خاطر نشان کرد:
همان طور که شــاهد بودیــم ،در حــوزه واردات تلفن همراه
فعالیتهایمافیاییوجوددارد،برخیباارز ۴۲۰۰تومانی
ی موبایل به کشور وارد کردند اما آن را گران فروختند.
گوش 
درحالی که من بــه عنــوان وزیر ارتباطــات نتوانســتم برای
اپراتورهــا ارز بگیرم ،برخی چطور توانســتند بــرای واردات
آیفونارزبگیرند؟
وی دربخش دیگری از ســخنان خود با اعــام این که برخی،
گرانی هــای اخیر گوشــی تلفــن همــراه را به دلیــل اجرای
رجیستریمیدانندگفت :اینپروژهتخریبطرحضدقاچاق
اســت چون عدهای از آن نفع میبرند و به دلیــل از بین رفتن
رانتهادربرنامهرجیستریاختاللایجادمیکننددرحالی
که فرایند رجیســتری ،قاچاق95درصدی موبایل را به صفر
رســانده اســت .جهرمی افزود :در بازار موبایــل ،فقط بخش
مقابلهباقاچاقبرعهدهوزارتارتباطاتبودهوکنترلقیمت
وظیفهمانیست.گوشی 3.5میلیونیاالن 8.5میلیونشده
و عدهای اصرار دارند بگویند به خاطر طرح رجیستری است،
در حالی که این موضــوع هیچ ربطی به رجیســتری ندارد و
افزایش قیمت گوشی در بازار موبایل به دو دلیل افزایش نرخ
ارز و کم شــدن تعداد گوشــی در بازار اســت.وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات همچنین با بیان این که سرنوشــت 720
هزار گوشــی نامعلوم اســت ،خاطرنشــان کــرد 600 :هزار
گوشیدرگمرکماندهو120هزاردستگاههمتوقیفقضایی
است که باید هرچه زودتر به بازار عرضه شود.وزیر ارتباطات
پیاده ســازی کامل دولت الکترونیک را از مهم ترین مواردی
دانستکهباعثشفافسازیورفعفسادمیشود.ویتأکید
کرد :متاســفانه مقاومت های زیادی در برابر ســامانه دولت
الکترونیکوجودداردوعدهایباایجاداخاللدراینسیستم
درصددکندکردنآنهستنددرحالیکهبرایسهولتکسب
و کار باید دســتگاه های دولتی به مرکز ملی تبادل اطالعات
متصل شوند اما شواهد نشان می دهد که برخی دستگاه ها
در این زمینه تعلل می کنند.آذری جهرمی با تأکید بر این که
دولت الکترونیک تنها مختص دولت نیســت و کل حاکمیت
باید در این زمینه تکالیف خود را انجام دهد ،تصریح کرد :هم
اکنونبیشتریناستعالماتبا۲۷درصد،مربوطبهقوهقضاییه
است و نیروی انتظامی از این حیث سهم  ۱۷درصدی دارد و
ایندونهادنمیتوانندبگویندچونزیرمجموعهدولتنیستند
نیازی به الکترونیکی شدن شان نیست .نیروی انتظامی هم
 ۱۸درصد کل اســتعالمات را باید پاســخ دهد .اما دســتگاه
قضا میگوید که مســتقل اســت به همین دلیل نمیتواند به
دولتالکترونیکبپیونددونیرویانتظامینیزاستداللدارد
چونزیرمجموعهدولتنیست،پسنیازیبهاتصالبهدولت
الکترونیک نــدارد .درحالی که نظام اعتبارســنجی نیازمند
پیوســتن این دســتگاه ها به دولت الکترونیک برای تکمیل
فرایندهاســت.وی با بیان این که دولــت الکترونیک عصای
موسی نیست اما شــفافیت ایجاد میکند ،افزود :هم اکنون
دســتگاه قضایی ،نیروی انتظامی ،ســازمان امــور مالیاتی،
روزنامههایرسمی،شهرداریها،بانکمرکزی،وزارتعلوم
وبیم هازغایبانبزرگپیوستنبهدولتالکترونیکهستند.
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سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وجود فساد در مسائل ارزی خبر داد:

تحقیق قضایی از سیف
معاوناولقوهقضاییهازتحتتعقیبقرارگرفتن
عدهای از مدیران و کارمنــدان بانک مرکزی و
وزارت صنعــت و همچنین تحقیــق از ولی ا...
سیف ،رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره
التهابات اخیر بازار ارز و فســاد ارزی خبر داد.
به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم والمسلمین
غالمحسین محسنی اژهای با حضور در برنامه
تلویزیونی نگاه یک از تحت تعقیب قرار گرفتن
برخیمسئوالندولتیدرپروندههایاخیرخبر
دادوگفت:درهمینمسائلارزی،معاونارزی
بانک مرکزی و رئیس کل سابق بانک مرکزی
موردتحقیققرارگرفتندامارئیسبانکمرکزی
بازداشــت نشــد که این تحقیقات ادامه دارد و
مشــخص شــده فســاد وجود دارد .وی افزود:
همچنین عدهای از مدیــران و کارمندان بانک
مرکزی و وزارت صنعت ،معــدن و تجارت را که
در وقوع فساد نقش داشتند ،دستگیر کردیم و



تحقیقات از ایــن افراد برای به نتیجه رســیدن
پروندههاادامهدارد.
▪حراست بانک مرکزی سال  ،91رشوه
گرفتواز«مظلومین»دفاعکرد

اژهایدرپاسخبهسؤالیدربارهپروندهمظلومین

...

و این که آیا خرید ســکه جرم است یا خیر گفت:
سلطان ســکه یا همان مظلومین بهدلیل خرید
سکهمحاکمهنمیشود،ضمناینکهسیاست
بانکمرکزیکهدراینشرایطبدونسقفسکه
فروخت درســت نبود زیرا ممکن اســت خیلی
از افراد بخواهند ســکه را قاچاق کنند و ذخیره



وام مسکن

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیل ورود ارز و طال به وزیر کشور نامه نوشت .به گزارش پایگاه خبری انتخاب ،همتی طی نامهای
به وزیر کشور از رحمانی فضلی خواست ،دستورات الزم را به مسئوالن ذی ربط برای تســهیل ورود ارز و طال توسط بانک ها ،صرافیها و دیگر اشخاص
حقیقی و حقوقی صادر کند .بانک مرکزی روز شنبه نیز اجازه داده بود که بخشی از ارز صرافی ها و صادرکنندگان در بازار آزاد عرضه شود.

نیم سکه

ربع سکه

کشوررابهخارجازکشورببرندکهاینیکبحث
اســت و بحث دیگر این اســت که اگر فرد منشأ
پولش مشــکل نداشت و ســکه خرید ،مشکلی
ندارد ولــی فردی را ســراغ داریم کــه از بانک با
قرارداد مدنی ،هفت میلیــارد وام میگیرد اما
برخالفقراردادسکهمیخردکهاشکالدارد.
معاوناولدستگاهقضاتصریحکرد:مظلومین
بهدلیــل خرید و فروش عمــده و غیرمجــاز ارز و
خارج کردن آن ها از کشــور محاکمه میشود.
وی درباره پرونده مظلومیــن افزود :مظلومین
سال 91دستگیر و پروندهای برای وی تشکیل
و کیفرخواســت برای او صادر شــد اما حراست
بانک مرکــزی و اداره حقوقی بانــک مرکزی به
دادگاه شــفاه ًا و کتب ًا گفتند که ایــن فرد با نظر
بانک مرکزی خریــد و فروش کــرده و به همین
دلیــل دادگاه ،مظلومیــن را محکوم نکــرد .اما
بعد ًا مشخص شد حراست بانک مرکزی رشوه
گرفته بود و افــراد تحت تعقیب قــرار گرفتند و
برخی دســتگیر شدند.محســنی اژهای ادامه
داد:آذرسالگذشتههمبانکمرکزیبهنیروی
انتظامی نوشت که افرادی بهصورت شبکهای
ارزخارجمیکنند.نیرویانتظامیهمواردشد
وافرادیراشناساییکردکهیکیازافرادمتهم

...
بانک



شاخص کل

همینمظلومینوپسرشبودند.اینمقامعالی
قضایی اضافه کرد :نیروی انتظامی در بررسی
کف بازار هم به ساالر آقاخان و محمداسماعیل
قاسمی رسید که معامالت «فردایی» داشتند.
دوباره بانک مرکــزی و وزارت اطالعات گفتند
"اقدامات افراد مزبور با دستور ما بوده" که البته
وزارت اطالعــات توضیحاتــی داد امــا از بانک
مرکزیسربستهقبولنکردیم.
▪هشداری که  18روز دیرتر مــورد توجه
قرارگرفت

محسنیاژهایبهنامههشداریوزارتاطالعات
در خصوص نحوه پیشفروش سکه اشاره کرد و
ن امسال
گفت :وزارت اطالعات در  30فروردی 
نامهایخطاببهآقایواعظیرئیسدفتررئیس
جمهور و آقــای جهانگیــری معــاون اول رئیس
جمهور نوشــت و در آن درخصــوص نحوه توزیع
سکه و نکات منفی مداخله ارزی هشدار داده و
خواستهبوددربارهاینسیاستتجدیدنظرشود
و رونوشــتی هم به وزیر اقتصــاد و بانک مرکزی
فرستاد .در خور ذکر است ،پیش فروش سکه تا
 17شهریورادامهداشتوپسازآنبااعالمبانک
مرکزیمتوقفشد.

...

ارز و طال

بررسی تغییر شرایط وام مسکن در بانک مرکزی

خبرها درباره ادغام  5بانک نظامی در بانک سپه

تداوم افت نسبی قیمت ارز و طال

درحالیکهروزشنبهمعاونوزیرراهازارائهپیشنهادافزایشسقفتسهیالت
مسکنبهبانکمرکزیخبردادهبود،دیروزرسانههاازطیمراحلاولیهتایید
اینطرحدربانکمرکزیخبردادند.مظاهریانروزشنبهبااشارهبهپیشنهاد
حذفقیدسنبنا(حداکثر 15سال)برایاستفادهازواممسکنگفتهبود:
از دیگر پیشــنهادهای ارائه شــده ،افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط و
افزایش سقف تسهیالت اســت .اما دیروز خبرگزاری فارس ضمن اشاره به
سخنان مدیرعامل بانک مسکن در مرداد امسال مبنی بر جبران بخشی از
شکافایجادشدهبینقدرتخریدمتقاضیانوقیمتمسکنباافزایشسهم
تسهیالتنوشتکهپیشنهادارائهشدهدرحالطیمراحلپایانیکارشناسی
قرارداردواگراتفاقخاصیرخندهد،اینپیشنهادبهتصویببانکمرکزی
میرسدودرهفتههایآینده،آییننامهوجزئیاتآنابالغخواهدشد.

روز گذشته خبرهای جدیدی درباره ادغام چند بانک نظامی در یکدیگر
منتشر شد .به گزارش بورس نیوز ،ششم مرداد بود که مدیرعامل بانک
انصار در نامهای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از آن ها خواسته
بود به علت در پیش بودن ادغام این بانک با چند بانک و موسســه مالی و
اعتباری دیگر ،نماد آن ها متوقف شود.
در آن نامه مدیرعامل بانک انصار به صراحت خواسته بود که مدت تعلیق
نماد این بانک حداکثر برای مدت یک ماه باشــد .حال به نظر میرســد
با توجه به نهایی نشــدن مســئله ادغام ،نماد این بانک همچنان متوقف
ن بانک های حکمت ایرانیان،
خواهد بود .براساس شنیده ها ،تا پایان آبا 
انصار ،قوامین ،مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام می شوند
و بانک جدیدی با عنوان بانک سپه نوین را تشکیل می دهند.

نرخ ارز و ســکه که در پی تغییر و تحوالت جدید ارزی مبنی بر مداخله بانک
مرکزی در بازار خرد ،یکی دو روزی است روند کاهشــی خود را آغاز کرده،
دیروز نیز کماکان به این کاهــش ادامه داد .هرچنــد در ادامه روند ،قیمت
مجدد افزایشی شد  .به گزارش شبکه اطالع رسانی طال ،سکه و ارز تهران
دیروز بعد از ظهر نرخ هر یورو با 58تومان کاهش به 14هزار و 777تومان
رسید .این کاهش در حالی بود که برای ساعاتی ،دالر دالالن به کانال12
هزار تومان نیز تنزل یافــت اما در نهایت قیمــت دالر در معامالت دالالن به
حدود 13هزار تومان رســید.از سوی دیگر نرخ ســکه و طال نیز دیروز روند
کاهشی داشــت .هر گرم طالی 18عیار با  5310تومان کاهش به342
هزارو 840تومانرسید.سکهنیزپسازاینکهتاظهردیروزبهکمترازچهار
میلیونرسید،بعدازظهردیروزچهارمیلیونو 135هزارتومانمعاملهشد.

معاون وزیر کار از مهیا بودن نسبی زیرساخت های کوپن الکترونیک خبر داد

احتمالتوزیعکارتخریدنقدیبهاقشارآسیبپذیربهزودی
معاون وزیــر کار گفت :تخصیص کوپــن الکترونیک به
دولت پیشــنهاد شــده اما نهایی و قطعی نشده است.
همزمــان رئیس اتحادیــه فروشــگاههای زنجیرهای از
احتمال توزیع کارت خرید نقدی به اقشــار آسیبپذیر
جامعه خبر داد و گفت :قرار اســت وزارت کار به زودی
جزئیات و نحوه اجرای طرح را تهیه و اعالم کند« .احمد
میدری» معــاون وزارت تعاون به ایرنا گفت :پیشــنهاد
وزارت تعــاون این بود کــه امکان خرید اقالم اساســی
از جمله برنج ،گوشــت ،روغــن ،تخم مــرغ و لبنیات با
قیمت تثبیت شــده از طریــق کارت هــای الکترونیک
مهیا شــود .وی افزود :اکنون دولت روی کاالهای یاد
شده یارانه اساســی می دهد ،اما در برخی موارد ،این
کاالها به ســختی دراختیار مردم قرار مــی گیرد یا این
اقالم در بــازار وجــود ندارد.همزمان ،رئیــس اتحادیه
فروشگاههای زنجیرهای در گفت وگو با فارس ،درباره
توزیــع کارت خرید کاال بــه افراد تحت پوشــش کمیته
امداد و بهزیســتی گفت :قــرار اســت وزارت تعاون ،به

زودی جزئیــات و نحــوه اجرای طــرح را تهیــه و اعالم
کند .فخریان با بیــان این که کارتهــای مذکور به نام
سرپرســت خانوار صادر و شارژ میشــود ،بیان کرد :با
اجرای طــرح مذکور ،به هــر نفر  35هــزار تومان تعلق
میگیرد ،اما ایــن رقم برای خانوادههــای باالی چهار
نفر به ازای هر نفــر  30هزار تومان اســت و به ازای هر
نفر اضافه ،احتماال مبلغ  10هزار تومان به مبلغ چهار
نفر اضافه میشــود .وی اظهار کرد :هنــوز در این باره
بخشــنامهای دریافــت نشــده و جزئیات آن مشــخص
نیست ،اما احتماال تا دو هفته آینده این مبلغ به حساب
افراد نیازمند تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی
واریز میشــود .فخریان اظهار کرد :هماهنگی الزم با
فروشگاههای زنجیرهای انجام شده و در صورت واریز
این مبلغ به حســاب سرپرســتان خانوار تحت پوشش
کمیته امــداد و بهزیســتی ،خانوادههــا میتوانند از 9
هزار فروشــگاه زنجیرهای در سراسر کشور خرید خود
را انجام دهند.

کاردبهاستخوانتولیدکنندگانومصرفکنندگانفوالدرسید!
در حالی کــه دولت با قیمت گــذاری محصوالت فــوالدی بر
مبنای ارز  4200تومانی در بــورس کاال ،فضای رانتی فوق
العادهایرابرایواسطهگرانورانتخوارانایجادکردهاست،
تولیدکنندگانونمایندگانبخشخصوصیکهبارهاخواستار
اصالح این روند شــده بودند بار دیگر با ارســال نامه هایی به
معاوناولرئیسجمهوروهمچنینمجلسشورایاسالمی
خواستارتوقفایننوعقیمتگذاریشدند .ماجراازاینقرار
اســت که دولت محصوالت فــوالدی (ورق ،مقاطع فوالدی،
شمش و اسلب) را به بهانه حمایت از مصرف کنندگان نهایی
همچنان با دالر  4200تومانی در بورس کاال قیمت گذاری
می کند .اما در بازار مصرف نهایی ،قیمت ها همچنان بسیار
باالست.دراینمیانواسطهگرانودالالنباخریدمحصوالت
با قیمت پایین در بورس کاال و احتــکار ،فروش با قیمت باال یا
صادرات آن ســود بیش از 100درصدی بــه جیب می زنند.
دراینباره،فرشیدپورحاجتدبیرکلکانونسراسریانبوه
سازان کشور درباره آخرین وضعیت خرید میلگرد ،تیرآهن،
ورقهایساختمانی،محصوالتپروفیلیودیگرمحصوالت
مورد نیاز احداث ساختمان گفت :با وجود این که هم اکنون

میلگــرد ،تیرآهــن و ورقهای فــوالدی با قیمتهــای زیر هر
کیلو سه هزار تومان در بورس عرضه میشود ،اما ما به عنوان
مصرف کننده نهایی با ایــن نرخها آهن آالت ســاختمانی را
خریدارینمیکنیم.اینشرایطکهفقطبهنفعواسطهگران
است ،باعث شد سهام داران شــرکتهای فوالدی و معدنی
در ســومین نامه سرگشــاده خود در یک ماه اخیر ،بــاز هم به
قیمتگذاری دســتوری محصوالت فوالدی معترض شوند.
به گزارش تسنیم در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس با
اشارهبهاینکهاینقیمتگذاریغیرمنطقی،درکمترازپنج
ماه بیش از 5000میلیــارد تومان رانت بــرای دالالن ایجاد
کرده،آمدهاستکهدراینشرایطمنابعازجیبسهامداران
شــرکت ها که ترکیب متنوعی از مردم ،ســهام داران عدالت
و بازنشســتگان تامین اجتماعی و صندوق فوالد هســتند به
دالالن می رســد و مصرف کننده نهایی هــم نفعی نمی برد.
همزماندیروز شافعی،رئیساتاقایرانطینامهایبهمعاون
اول رئیسجمهور ،ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه
فوالد بر اساس سازوکارهای کنونی قیمتگذاری ،خواستار
اصالحآنشدهاست.

شاخص

رکوردشکنی نرخ تورم ماهانه در مرداد
امسال
در مرداد امســال ،شــاخص قیمت های مصرف کننده
نسبت به تیرماه در حدود 5.5درصد افزایش یافت .این
نرخ تورم ماهانه از ابتدای دهه  90در اقتصاد ایران بی
سابقه بوده است .در بیشترین مقدار قبلی ،بهمن 91
این شاخص به  5.2درصد رسیده بود.

...

بازار خبر
تمام تولیدات لوازم خانگی در راه بازار
فارس  -یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی با تاکید بر این
که روند تولید لوازم خانگی مانند سال های گذشته است،
گفت :تقاضای کاذب ،لوازم خانگی را کمیاب و گران کرد.
در حالی که فروشــندگان لوازم خانگی علت کمیاب شدن
لوازم خانگی را براســاس اعالم شــرکتهای تولیدی نبود
قطعه اعالم میکنند اما برخی مدیران شــرکتهای تولید
لوازم خانگی ،وضعیت تولید را خوب و حتی بیش از ســال
گذشتهمیدانندویکیازدالیلوضعیتاینبازارراتقاضای
زیاد اعالم می کنند.

 2پیشنهادقیمتیومالیاتیبرایمدیریتبازار
خودرو
فارس  -شبکهکانونهایتفکرایرانباتاکیدبرموفقنبودن
سیاستفعلیتنظیمبازارخودرو،دوپیشنهاد«عرضهخودرو
باقیمت 10درصدکمترازقیمتبازارآزادوکاهشگامبهگام
قیمت» و «دریافت مالیات از تفاوت قیمت رسمی کارخانه و
بازارآزاد»رابرایتنظیماینبازارمطرحکرد.

قیمتمرغبه ۹۸۰۰تومانرسید
مهر-رئیساتحادیهپرندهوماهیازتداومروندکاهشیقیمت
مرغدربازارخبردادوگفت:قیمتمرغدرمراکزخردهفروشی
به ۹۸۰۰تومان رســیده اســت .مهدی یوســف خانی قیمت
هرکیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی و کشتارگاه را ۸۸۰۰
تومان اعالم کرد و گفــت :قیمت توزیــع در واحدهای صنفی
 ۹۰۰۰تومانودرمراکزخردهفروشی ۹۸۰۰توماناست.

قانونتعویضخودرودرحالجاافتادناست
ایســنا  -قائممقام شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد
ایران گفت :بررســی صورت گرفته از عملکرد سال ۱۳۹۶
خودروسازانبزرگنشانمیدهدکهقانونتعویضخودرودر
صورتتکرارعیب،بهتدریجدرحالجاافتادنواجراییشدن
است.سعیدتاجیکاظهارکرد:براساسقانون درصورتیکه
خودرویی در دوره گارانتی ســه بار به دلیل ایــراد تکراری به
نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش عرضهکنندگان
خودرو مراجعه کند ،شرکت خودروساز و واردکننده مربوط
موظفبهتعویضخودروبایکخودرویجدیداست.
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