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اداره کل راه و شهرسازي سیستان و بلوچستان

م الف: 575/ شناسه آگهی: 635579 نوبت دوم

ظاهراً مسئله انحصار تولیدخودرو در ایران 
و فضای اقتصادی کشور و مسئله اشتغال و 
بیکاری در صنعت و اوج گیری قیمت خودرو 
در ایران، به خودروسازان فرصت داده که در 
واکنش به امثال رئیس بانک مرکزی و فشل 
خواندن خودروس�ازان، به ش�کل آشکار 
و نهان، تهدید ب�ه تعطیلی صنعت خودرو 
و بی�کاری کارگ�ران و مس�ائل اینچنینی 
کنند و بازار خودروسازان را داغ نگه دارند. 
عملکرد نامناسب و سوءمدیریت در صنعت 
خ�ودرو موجب بدعه�دي خودروس�ازان و 
نارضایتي مردم و دولت شده است، به طوري 
که صنعت خ�ودرو این روزها نق�ل مجالس 
شده، هرکس درهر سمت و مقامي درخصوص 
این صنعت اظهار نظر می کند و ایراد  مي گیرد. 
پس از گذشت چهار دهه دولت به این نتیجه 
رس�یده که خودروس�ازان بد قولي کردند و 
دیگر از این صنعت حمای�ت نکند. در مقابل 
خودروس�ازان و قطعه س�ازان ب�ا تأکی�د بر 
اینک�ه ۴۵ درص�د قیمت خ�ودرو وجوهات 
دولتي اس�ت و بان�ک مرک�زي از تأمین ارز 
مورد نی�از ب�راي واردات مواد اولی�ه ناتوان 
اس�ت، از زیان ۵ ه�زار میلی�ارد توماني هر 
یک از خودروس�ازان بزرگ خب�ر مي دهند. 
روز گذشته درنخستين نشست خبري انجمن 
خودروسازان و قطعه سازان، فعاالن اين صنعت 
به جمع خبرنگاران آمدند و از اتحاد و همدلي 
ميان قطعه س��ازان و خودروس��ازان س��خن 
گفتند. آنها ضم��ن انتقاد از اظه��ارات اخير 
رئيس كل بانك مركزي در خصوص صنعت 
خودرو، بانك مركزي را مقصر اصلي مشكالت 
فعلي اين صنعت دانس��تند و اع��الم كردند، 
سخنان همتي در خصوص فشل بودن صنعت 
خودرو بس��يار عوام گرايانه و غير كارشناسي 
بود و قبل از حمله ب��ه همديگر بايد عملكرد 

خودمان را ببينيم. 
در آغاز نشس��ت دبير انجمن خودروس��ازان 
از اف��ت ۳۵درصدي توليد خودرو در ش��ش 
ماهه امسال خبر داد و گفت: دليل مشكالت 
به وج��ود آم��ده در اين صنعت فق��ط ثبات 
قيمت ها ست، اگر دولت قيمت گذاري خودرو 
را آزاد كند، بازار متعادل شده و اين صنعت به 

ثبات مي رسد. 
وي به فس��اد هاي مالي به وجود آمده در دو 
خودروس��ازي بزرگ و ارزهاي��ي كه به جاي 
واردات قطع��ه و م��واد اوليه ص��رف واردات 
كاالهاي ضروري شده است، اش��اره اي نكرد 
و زيان ۵ هزار ميليارد تومان��ي ايران خودرو 
و س��ايپا را در نيمه نخس��ت امس��ال حاصل 

دخالت هاي دولت و فريز قيمت ها دانست. 
وي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه اخيراً 
صحبت هايي در مورد مشخص شدن خودروي 
جايگزين پرايد مطرح ش��ده، آيا شما از اين 
جايگزين خب��ر داريد،گفت: س��ايپا در حال 
طراحي اتاق جديد روي پلت فرم ايكس200 
است و ايران خودرو نيز بيشتر روي پژو پارس 
مانور مي دهد، ولي فع��اًل جايگزين جديدي 

براي پرايد و پژو 40۵ در كار نيست. 
دبير انجمن خودروسازان اظهارداشت: رئيس 
بان��ك مرك��زي نمي داند كه خودروس��ازان 
س��ركوب مال��ي ش��ده اند و با زي��ان خودرو 
مي فروش��ند. اين در ش��رايطي است كه اگر 
اين صنعت متوقف شود ساالنه بايد 12 تا 1۵ 
ميليارد دالر براي واردات خودرو، ارز از سوي 

بانك مركزي تخصيص يابد. 
وي با بيان اينكه آقاي همتي بايد پاسخ دهد 
كه اگر اين ارز از كش��ور بابت واردات خودرو 
خارج ش��ود، آيا باز هم مي تواند بانك مركزي 
را به نحو كنون��ي اداره كند،اف��زود: درحال 
حاضر خودروس��ازان 20 هزار ميليارد تومان 

به قطعه سازان بدهكارند و نتوانستند به دليل 
كمبود نقدينگي و سرمايه گذاري روي بهبود 

كيفيت خودرو كار كنند. 
    بهنیا: ریسک نوسان نرخ ارز را پذیرفتیم

همچني��ن فره��اد بهنيا س��خنگوي انجمن 
قطعه سازان كه در اين نشست سخن مي گفت، 
با اشاره به انتقاد روز گذشته رئيس كل بانك 
مركزي از عدم پذيرش نوسان نرخ ارز توسط 
خودروس��ازان براي دريافت تسهيالت ارزي 
اظهار داش��ت: اينطور نيس��ت، قطعه سازان 
و خودروسازان حتي در جلس��ه اي با حضور 
وزير صنع��ت توافق كردند ك��ه بابت دريافت 
تسهيالت 844 ميليون يورويي نوسان نرخ ارز 
را بپذيرند و بازپرداخت اين تسهيالت به نرخ 
ارز در زمان بازپرداخت صورت گيرد، ولي باز هم 
بانك مركزي اين تسهيالت را پرداخت نكرد. 

وی ادامه داد: اگر دولت و بانك مركزي، صنعت 
خودرو را نمي خواهند اي��ن موضوع را بدون 
رودربايستي اعالم كنند كه ما هم تكليف خود 

را با سرمايه مان بدانيم. 
وي اف��زود: وظيفه بانك مرك��زي نظارت بر 
عملك��رد بانك ه��ا، تثبي��ت ن��رخ ارز، ارائه 
آم��ار نقدينگ��ي كل كش��ور، جلوگي��ري از 
ورشكس��تگي بانك ها و جلوگيري از خوردن 
پول سرمايه گذاران است. در حالي كه به جاي 
ارائه آمار به مردم، در ه��ر محفلي از صنعت 
خودرو سخن مي گويد و به جاي ارائه راهكار، 

اين صنعت را سركوب مي كند. 
    س�رمایه گذاري 2۵0 ه�زار میلیارد 

توماني در صنعت خودرو
بهنيا با بي��ان اينكه حدود 700 ه��زار نفر به 
صورت مس��تقيم و غيرمس��تقيم در صنعت 
خودرو مشغول به كار هستند، گفت: در ازاي 
ايجاد هر ش��غل در اين صنعت 400 ميليون 
تومان سرمايه گذاري شده و در مجموع 2۵0 

هزار ميليارد تومان در صنعت خودروس��ازي 
سرمايه گذاري شده است. 

وي اف��زود: در ح��ال حاض��ر كارخانه ه��اي 
خودرويي كاماًل دولتي هس��تند و انتصابات 
مديران خودرويي نيز اين موضوع را نش��ان 
مي  دهد. هر دو كارخانه دقيقاً همان كاري را 

انجام مي دهند كه دولت مي گويد. 
سخنگوي انجمن قطعه  س��ازان با طرح اين 
س��ؤال كه مگر مي ش��ود بدون نظ��ر دولت، 
قيمت خ��ودرو را افزاي��ش داد، گفت: بخش 
خصوصي مسئول افزايش هزينه هاي توليد و 
دستمزدها نيست، اما از اين بخش مي خواهند 
كه قيمت توليداتش را سركوب كند. در مقابل 
قيمت مواد اوليه به حال خود رها شده و اجازه 

خام فروشي داده مي شود. 
   30 ه�زار میلی�ارد توم�ان از س�ود 

خودروسازان به جیب دالالن رفت
به گفته وي از سال 91 تا نيمه سال 97 حدود 
۳0 هزار ميلي��ارد تومان از س��ودي كه بايد 
نصيب خودروساز و قطعه ساز مي شد به جيب 
دالالن يا واردكنندگان خودرو رفته است. به 
طوري كه 2۵ ميلي��ارد دالر واردات خودرو 
صورت گرفته است كه حدود 10 درصد توليد 

داخل نيز نبوده است. 
بهنيا با بيان اينكه در ح��ال حاضر اعتقادي 
به ساخت داخل در صنعت خودرو در كشور 
وج��ود ندارد، گفت: قرار بود به قطعه س��ازان 
كمك مالي شود تا براي توليد قطعات جديد 
و قالب سازي اقدام كنند، ولي فعاًل در دريافت 
مطالبات عادي مان هم مش��كل داريم. وي با 
بيان اينكه بانك مرك��زي نمي خواهد توليد 
داخل انج��ام ش��ود، گفت: 4۵ درصد قيمت 
خودرو به وجوهات دولتي تعل��ق دارد و ۵۵ 
درصد بقيه به دس��تمزد و قطعات اختصاص 
دارد؛ اگ��ر مي خواهند قيمت خ��ودرو پايين 

بيايد، وجوهات دولتي را كاهش دهند. 
   بیگل�و: قب�ل از حمل�ه ب�ه همدیگر 

عملکرد خودمان را ببینیم
دبير انجمن قطعه سازان نيز با بيان اينكه قبل 
از حمله به يكديگر باي��د از عملكرد خودمان 
ارزيابي داشته باش��يم، افزود: در اين شرايط 
بايد خودمان را در جايگاه قاضي قرار دهيم و 
ببينيم چگونه عمل كرده ايم. وقتي رئيس كل 
بانك مرك��زي با جمالتي دور از ش��أن خود، 
صنعت خ��ودرو را خطاب ق��رار مي دهد بايد 
انتظار ب��روز اتفاقات��ي مانند ع��دم پرداخت 
تس��هيالت به صنعت خودرو را هم داش��ته 
باش��يم. مازيار بيگلو افزود: آق��اي همتي در 
جلسه اي خودروسازان را خطاب قرار داده كه 
نماينده شركت هاي خودرويي يا قطعه سازان 
در آن جلسه حضور نداشته اند. اميدواريم كه 
دود اين مسائل و دعواها به چشم مردم نرود 
و كاهش تولي��د خودرو و تأخي��ر در تحويل 
خودروها اتفاق نيفتد. وي با بيان اينكه بارها از 
بانك مركزي خواهش كرديم كه دستورالعمل 
پرداخت تس��هيالت بانكي را طوري اصالح 
كنند ك��ه بانك هاي عامل ق��ادر به پرداخت 
اين تسهيالت باشند، گفت: اين دستورالعمل 
طوري نوشته شده كه بانك ها قادر به پرداخت 
تسهيالت ارزي نيس��تند، زيرا مشكالتي در 

مصوبه دولت وجود دارد. 

88498433سرويس  اقتصادي۴

|| روزنامه جوان |  شماره  5777  1441 صف��ر   23  |  1398 مه��ر   30 سه ش��نبه  حراج نفت با ايده هاي كاغذي
عرضه نفت در بورس به يك سالگي خود نزديك مي شود؛ گرچه استفاده 
از ظرفيت بورس براي معامالت نف��ت و فرآورده هاي نفتي مورد تأييد 
همه كارشناسان است، اما با توجه به عدم وجود زيرساخت ها در بورس و 
همچنين تحريم ها، هيچ شركت و خريداري حاضر نيست نفت مورد نياز 

خود را حتي با وجود تخفيف هاي شيرين از بورس خريداري كند. 
در اين ميان برخي كارشناسان معتقد به اصالح فرآيند عرضه نفت در 
بورس هستند؛ يكي از انتقادات مطرح شده به قيمت پايه بر مي گردد كه 
شركت ملي نفت متوسط قيمت نفت برنت با لحاظ كردن اختالف )دلتا( 
مندرج در OSP براي بازار مديترانه را در نظر گرفته است. گويا فراموش 
شده اس��ت كه اين قيمت و در نظر گرفتن اين پايه، يك امتياز شيرين 
براي خريداران است. در سايت مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت 
قيمت هاي رسمي براي نفت ايران اعالم مي شود كه به OSP معروف 
اس��ت. OSP يا official selling price قيمت هاي رس��مي امور 
بين الملل شركت ملي نفت است؛ قيمت هاي ماهانه نفت خام بر اساس 
پنج منطقه تقسيم بندي شده است كه اين مناطق عبارتند از شمال غرب 

اروپا، مديترانه، فوب سيدي كريري، آفريقاي جنوبي و آسيا. 
بر اساس قيمت هاي مندرج در س��ايت امور بين الملل، معامله هر نوع 
نفتي كه براي بازارهاي مختلف تبديل به قرارداد مي شود از شاخص هاي 
مختلفي بهره مي گي��رد. مثاًل براي مقاصد مديترانه و اروپا، ش��اخص 
قيمت گذاري نفت برنت است و براي بازار  آسيا شاخص قيمت گذاري 
نفت عمان و دوبي است. به عنوان نمونه براي چهار نوع نفت خام ايران، 
قيمت هاي برنت پايه قيمت گذاري است و بسته به اينكه مقصد اين نفت 
چه منطقه  اي است، قيمت ها كسر مي شود. به عنوان نمونه، در نخستين 
عرضه اي كه در تاريخ 6 آبان 97 انجام شد، بهاي نفت سبك ايران براي 
فروش در منطقه شمال غرب اروپا ۵/2 دالر نسبت به قيمت روز تعديل 
شد يا براي مديترانه، اين تعديل قيمتي به 4/70 دالر رسيد. براي بازار 
آس��يا هم اصوالً مبناي قيمت گذاري، نفت عمان و دوبي است و ديگر 

خبري از شاخص نفت برنت براي اين منطقه نيست. 
در ميان قيمت هاي درج شده براي نفت سبك ايران، يعني نفتي كه در 
بورس عرضه شد، قيمت هاي درج شده براي آسيا فاصله 4/۵ دالري با 
قيمت ساير مناطق داشت به ويژه با مديترانه كه اين اختالف بيشتر از 
ساير بازارهاست. شركت ملي نفت بهاي يك بشكه نفت سبك به مقصد 
مديترانه را 76/27 دالر اعالم كرده بود كه همين نفت براي بازار آسيا 

80/82 سنت قيمت گذاري شده بود. 
اين اختالف 4/۵ دالري يك امتياز بزرگ براي خريداران بورس��ي بود 
كه مي توانستند نفت س��بك ايران را با قيمتي كمتر از بازار مديترانه 
خريداري كنند و آن را در بازار آسيا و با قيمتي بيشتر به فروش برسانند 
كه از نظر قانوني هم، دست خريداران براي بازايابي و فروش باز گذاشته 

شده است. 
ش��ركت ملي نفت براي آنكه به منتقدان ثابت كند موافق عرضه نفت 
در بورس است، نفتي را كه حدود 81 دالر ارزش داشت، بيش از 6 دالر 
تخفيف داد كه بخش��ي از اين تخفيف در بورس كسب شد و 4/۵ دالر 

ديگر امتياز »پنهان و خاموشي« بود كه به خريداران اعطا كرد. 
عقل سليم حكم مي كند زماني كه بازار اروپا به طور كامل از دسترس 
خارج شده اس��ت، مبناي قيمت گذاري بايد ش��امل بازار ش��رق آسيا 
باشد، اما شركت ملي نفت اين امتياز بزرگ را براي موفقيت عرضه در 

بورس در نظر گرفت. 
بازارهاي در دسترس ايران، بازارهاي ش��رق آسيا است؛ بازارهايي كه 
بازار سنتي ايران محسوب مي شود و خريداران بورسي، با حاشيه امن 
6 دالري خود، مي توانستند هم به خريداران نهايي تخفيف دهند و هم 
مكانيزم معامالت شركت ملي نفت با پااليشگاه هاي مصرف كننده نفت 
ايران را دستخوش تغييراتي كنند. همين امروز، مديريت امور بين الملل 
شركت ملي نفت بهاي هر بشكه نفت سبك صادراتي را ۵9 دالر و 4۳ 
سنت اعالم كرده است كه اين رقم براي بازار شرق آسيا 62 دالر و 6۳ 
سنت است. تخفيف پنهاني ۳/2 دالري از يك سمت و امتيازات ديگري 
كه با كاهش اين قيمت در معامالت به دست مي آيد، از سوي ديگر سود 
خوبي را براي خريداران واقعي به همراه دارد. در بازار نفتي كه تخفيف ها 
سنت به سنت اس��ت، چنين امتيازي در نوع خود جذاب است، اما اين 
موضوع براي خريدار اهميتي ندارد. گفتن از كاهش بيشتر قيمت نفت 
در بورس، تنها يك راهكار كاغذي است كه نبايد به قيمت حراج كردن 

ثروت ملي منجر شود. 

 روسيه سقف كاهش توليد نفت خود را
در ماه سپتامبر رعايت نكرد

وزی�ر ان�رژي روس�یه گف�ت مس�کو تولی�د نف�ت خ�ود را در 
م�اه س�پتامبر ب�ه عل�ت افزای�ش تولی�د میعان�ات گازي براي 
مدیری�ت فص�ل زمس�تان، روزان�ه 200 ه�زار بش�که کاه�ش 
داد ک�ه کمت�ر از س�قف تعیین ش�ده ق�رارداد ب�ا اوپک اس�ت. 
به گزارش رويترز، روس��يه در ماه س��پتامبر بيش از چيزي كه انتظار 
مي رفت، به علت افزايش توليد ميعانات گازي در راستاي آماده شدن 

اين كشور براي ماه زمستان، نفت بيشتري توليد كرده است. 
توليد نفت روس��يه در ماه سپتامبر به نس��بت ماه آگوست به 11/2۵ 
ميليون بشكه در روز كاهش يافته است، اما همچنان باالي سقف تحت 
توافق با اوپك براي كاهش توليد قرار دارد. اين كش��ور در ماه آگوست 

11/29 ميليون بشكه نفت توليد كرده است. 
بر اس��اس توافق با اوپك، مسكو بايد به نسبت س��طح توليد ماه اكتبر 

2018، روزانه 228 هزار بشكه از توليد نفت خود را كاهش دهد.

مهران ابراهيميان 

خط و نشان خودرويي ها برای بانك مركزي 
سخنگوي انجمن قطعه  سازان: مگر می شود بدون نظر دولت خودروها را گران کنیم؟!

وحيد  حاجی پور

بورس در وقت استراحت
بازار بورس به رغم آنکه در س�اعات اولیه روندي نزولي داشت، اما 
در ساعت هاي نزدیک به ظهر مثبت شد و شاخص در حدود 780 
واحد رش�د کرد، به این ترتیب روز گذش�ته ش�اخص کل با ارزش 
1867 میلیارد توم�ان در کل معام�ات به302هزار 176رس�ید. 
ش��اخص 77 هزار واحدي فروردين در مهرماه به بي��ش از ۳00 هزار 
واحد رسيد و ركورد صعود شاخص را شكست. با ورود نقدينگي به اين 
بازار شاهد آن بوديم كه حدود شش ماه بازدهي بورس به بيش از 7۵ 

درصد رسيد. 
اين جريان نقدينگي در بازار س��رمايه چنان قوي بود كه در اين ميان 
برخي از رويدادهاي سياس��ي هم نتوانس��ت ضربه اي به عملكرد بازار 

بورس وارد كند كه منجر به ريزش شاخص شود. 
اما هشدارها و بدبينان بازار باالخره اثر خود را در كنار ورود 400 هزار 
تازه وارد گذاشتند تا در روزهاي اخير فضاي بازار سرمايه قرمز شود تا 
تازه واردهايي كه در انتظار بازدهي كوتاه مدت بودند با همان سرعتي كه 

وارد بورس شدند در صف فروش بايستند. 
با اين حال برآوردهاي كارشناسان براين است كه بازار سرمايه وارد فاز 
استراحت و اصالح قيمت ها ش��ده در عين حالي كه خبرهاي خوش و 

اميدوار كننده نيز در انتظار بورس بازان هست. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ضمن تأكيد بر حبابي نبودن رشد 7۵ 
درصدي درباره داليل ريزش ش��اخص پس از رش��د جهشي آن ادامه 
داد: يكي از داليل ريزش شاخص اين اس��ت كه بازار سرمايه وارد فاز 
اس��تراحت و اصالح قيمت ها شده است. شتاب ش��اخص در چند ماه 

گذشته به شدت باال و بدون استراحت به ۳00 هزار واحد رسيده بود. 
البته كارشناس��اني مانند ميرمعيني بر اين باورند كه قيمت ها به حد 
اشباع رسيده اند و برخي از اين س��هم ها كه عمدتاً سهام هاي كوچك 
هستند حتي به باالتر از ارزش ذاتي خود رسيده و سهم هاي ارزنده هم 
هنوز به ارزش ذاتي خود نرس��يده اند و كف بازار باعث شده كه هنوز با 

ارزش ذاتي خود فاصله داشته باشد. 
هر چند هنوز ريزش شاخص بورس متوقف نشده است، اما با توجه به 
ثباتي كه در فضاي اقتصادي كش��ور حاكم شده و مهم تر از همه اينكه 
ساير بازارها هم با ركود مواجه هستند، به نظر نمي رسد كه اين ريزش ها 
ادامه دار  باشد. در حال حاضر بازارهاي رقيب بورس هم در ركود به سر 

مي برند، بنابراين نقدينگي جايي براي مهاجرت ندارد. 
    شاخص بورس در کانال 300 هزار واحد استراحت مي کند

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه شاخص بورس در كانال ۳00 
هزار واحد استراحت خواهد كرد، گفت: مگر اينكه گزارش شش ماهه 
شركت ها مثبت نباشد و شاخص مجبور به تطبيق خود با اين گزارش ها 
ش��ود. طحاني به »ايرانا«گفت: انتظار اين اس��ت كه تا سه روز آينده 
گزارش شش ماهه شركت  ها   روي سايت كدال منتشر شود و به طور 
حتم اين اتفاق بر روند بازار تأثيرگذار اس��ت و بهتر مي توان در مورد 
عملكرد شركت ها قضاوت كرد. طحاني گفت: گزارش مثبتي در زمينه 
سهام بنيادي بر سامانه كدال منتشر خواهد شد، اما سهم هايي كه رشد 
حبابي داش��تند و بعد با ريزش همراه ش��دند، گزارش هايي را منتشر 
مي كنند كه چنگي به دل نخواهد زد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه 
افزود: تا زماني ك��ه قيمت كاالهاي كاموديتي مح��ور در بازار جهاني 
ريزش معنادار نداشته باشد و نيز نرخ سود سپرده بانكي افزايش پيدا 
نكند، نگراني براي بازار س��رمايه وجود ندارد. به گفته طحاني، صنايع 
فلزات اساسي، پااليش��ي ها، بانكي، پتروش��يمي و كاني هاي فلزي از 
جمله صنايعي محسوب مي ش��وند كه مورد اقبال سهامداران در بازار 

سرمايه قرار خواهند گرفت.

 ايران در توليد ماهي قزل آال
مقام نخست دنيا را دارد

رئی�س س�ازمان ش�یات ایران ب�ا بی�ان اینک�ه ای�ران جایگاه 
دارد، گف�ت:  دنی�ا  در  را  ماه�ي ق�زل آال  تولی�د  نخس�ت 
ش�رایط ط�وري اس�ت ک�ه ب�راي ه�ر می�زان تولی�د، مج�وز 
درخواس�ت ش�ود س�ازمان ش�یات پاس�خگو خواه�د ب�ود. 
به گزارش »فارس«، امروز نبي اهلل خون ميرزايي در نمايشگاه بين المللي 
شيالت، آبزي پروري و صنايع وابسته گفت: ايران در سال هاي گذشته در 
توليد محصوالت آبزيان و شيالت اقدامات بزرگي را انجام داده به طوري كه 
در حال حاضر جايگاه نخست توليد ماهي قزل آال را در دنيا دارد. همچنين 
در توليد ماهيان خاوياري جايگاه سوم جهان و در توليد ميگو هم جايگاه 
بسيار مناسبي را كسب كرده است. رئيس سازمان شيالت ايران همچنين از 
افزايش سرانه مصرف ماهي ايران خبر داد و گفت: در حالي كه در سال هاي 
گذشته سرانه مصرف ماهي در ايران حدود 8 كيلوگرم بود، اما سال گذشته 

اين رقم به 12/1 كيلوگرم افزايش يافته و رشد جهشي داشته است.

بهناز   قاسمي 
  گزارش   یک

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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