ﺑﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺪام ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ؟

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ،رﻧﻮ و ﻫﻮﻧﺪا در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ و ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺳﻮاری ﻟﺬﺗﺒﺨﺸﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎزه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ وﻃﻨﯽ
در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ،ﻫﻢ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮاﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﺒﺎ ،ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ!
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺧﻮدرو ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮط آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری درﺳﺖ آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻓﻮت ﮐﻮزهﮔﺮی را ﺑﯿﺎﻣﻮز .اول اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ از
ﺑﺎزار دﺳﺘﻪ دوم اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻌﯿﻮب ژاﭘﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﯿﻮب ﻓﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮدن
ﻫﺮ ﺧﻮدروی ﮐﺎرﮐﺮده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﮔﺎﻻﻧﺖ 1992

ﻗﯿﻤﺖ  ۱۵ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد  ۲۵۰ :ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ :دو درب رﻧﮓ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ  :ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  ۲۰۰۰ :ﺳﯽﺳﯽ  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۸ﺳﻮﭘﺎپ
ﻗﺪرت  ۱۰۹ :اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ  :ﮔﺎﻻﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ در دﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻی اﺗﺎق و ﺟﻌﺒﻪ ﻋﻘﺐ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرﻧﯽ ﻣﺜﻞ  ۴ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮﻗﯽ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ،ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ،
رﯾﻨﮓﻫﺎی اﺳﭙﻮرت  ۱۴اﯾﻨﭽﯽ ،آﻧﺘﻦ ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﺎﻟﻪ اﺳﭙﻮرت روی ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻣﺮوزی
ارزان آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺪام ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ؟

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮔﻞ ﻣﺪل 1387

ﻗﯿﻤﺖ  ۱۶ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد  ۱۵۰ :ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ :ﻋﺎﻟﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ  :ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺪه
ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  ۱۵۰۰ :ﺳﯽﺳﯽ  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۸ﺳﻮﭘﺎپ
ﻗﺪرت  ۱۰۰ :اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ  :اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﻟﺬت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﻞ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﮔﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻ
ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺻﻼ راﻧﻨﺪه را ﺧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻼﻓﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻮﻣﺎن  206ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ راﻧﺎ؟

ﻫﻮﻧﺪا آﮐﻮرد ﻣﺪل 1992

ﻗﯿﻤﺖ  19 :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد  ۱۷۰ :ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ :ﭼﻨﺪ ﻟﮑﻪ رﻧﮓ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ  :ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  ۴ :ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۲۲۰۰ﺳﯽﺳﯽ  ۸ﺳﻮﭘﺎپ
ﻗﺪرت  ۱۲۵ :اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ :اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮﻧﺪا اﺳﺖ و در ﻃﻮل  ۵ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد از ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۲۰۱۷ﻫﻤﻮاره در ﺷﻤﺎر ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد .آﮐﻮرد ﻣﺪل  ۱۹۹۱ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺗﻮری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮاری ﻧﺮم و ﺑﯽﺻﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﺧﻮدروی
ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ وﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺬت راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺎﯾﻨﺎ ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ راﻧﺎ ﮐﺎرﮐﺮده؟ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ؟

ﻫﯿﻮﻧﺪای ورﻧﺎ ﻣﺪل 1385

ﻗﯿﻤﺖ  20 :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد  ۲۰۰ :ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ :ﯾﮏ درب رﻧﮓ ﺷﺪه
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ  :ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  ۴ :ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۱۵۰۰ﺳﯽﺳﯽ  ۱۲ﺳﻮﭘﺎپ
ﻗﺪرت  ۹۱ :اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ  :ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺖ ورﻧﺎ
اذﻋﺎن دارﻧﺪ .اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮﭼﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯽ روﺣﯽ دارد وﻟﯽ ﺧﺐ ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮده راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H330ﯾﺎ  BYD F3؟ ﮐﺪام اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ؟

ﻣﺰدا  323ﻣﺪل 1382

ﻗﯿﻤﺖ  22 :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد  ۲۰۰ :ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ :ﺳﺎﻟﻢ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ  :ﺗﺎزه ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  ۴:ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۱۶۰۰ﺳﯽﺳﯽ  ۱۶ﺳﻮﭘﺎپ
ﻗﺪرت  ۱۱۰ :اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ  :ﻣﺰدا ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ و در ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﺑﺎﻻی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ژاﭘﻨﯽ ﺟﺴﻮر ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻢﻣﺼﺮف وﻫﻢ ﮐﻢاﺳﺘﻬﻼک اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 MVM 315ﯾﺎ داﻧﮓ ﻓﻨﮓ  H30ﮐﺮاس؟ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ؟

ﭘﺮوﺗﻮن ﺟﻦﺗﻮ ﻣﺪل 1387

ﻗﯿﻤﺖ  24 :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد  ۱۵۰ :ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ :ﺳﺎﻟﻢ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ  :ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  ۴:ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۱۶۰۰ﺳﯽﺳﯽ  ۱۶ﺳﻮﭘﺎپ
ﻗﺪرت  ۱۱۰ :اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ  :ﺷﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﺗﻮس اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻣﭙﺎروی ﺟﻦ ۲ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻟﻮﺗﻮس اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در ﻋﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﻮدروی زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﭙﻮرت ،از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺟﻦ ۲در ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﺮتزده ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻧﺎ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ال90؟

رﻧﻮ ﺗﻨﺪر  90ﻣﺪل 1388

ﻗﯿﻤﺖ  ۲۵ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد  ۱۸۰ :ﻫﺰا ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ :ﯾﮏ ﻟﮑﻪ رﻧﮓ دارد
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ  :ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  ۴:ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۱۶۰۰ﺳﯽﺳﯽ  ۱۶ﺳﻮﭘﺎپ
ﻗﺪرت  ۱۰۶ :اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ  :ال ،۹۰ﺗﻨﺪر  ۹۰ﯾﺎ داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺗﺎ ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﺗﯿﺮاژ ﺳﺎﻻﻧﻪاش ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۶۰
ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺎنﺳﺨﺖ ،ﺑﺎ دوام ،ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ۵ﻧﻔﺮه را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﻮرن ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ دﻧﺎ؟
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 13آﺑﺎن 1396
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