
ش�فافيت نداش�تن توليدكنن�دگان ف�والد در 
عرضه كاال، توزيع قطره چكان�ي آن در بورس و 
نفروختن آهن و ميلگرد از سوي خرده فروشان 
و توزيع كنن�دگان موج�ب افزاي�ش قيمت ه�ا 
گردي�ده، ب�ه ط�وري ك�ه در چن�د م�اه اخير 
ميلگ�رد ۲۰۰ درصد گران ش�ده اس�ت. در اين 
ميان، براي رف�ع اين مش�كالت، رئيس جمهور 
دس�تور خروج فوالد را از بورس كاال صادر كرده 
اس�ت و وزير صم�ت و نماين�دگان مجلس نرخ 
مصوب مي دهند، اما هيچ كدام ش�فافيت توليد 
و عرضه كارخانجات فوالد را پيگيري نمي كنند. 
 افزايش قيمت انواع آه��ن و محصوالت فوالدي در 
يك ماه اخير موجب شده است تا رئيس جمهور طي 
هفته گذشته دستور فروش فوالد را در خارج بورس 
كاال صادر كند. اين اق��دام رئيس جمهور با واكنش 
نمايندگان مجلس همراه شد، به طوري كه رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس طي نامه اي به حسن 
روحاني بر لزوم تأمين نياز فوالد كشور با عرضه كامل 
در بورس كاال تأكيد كرد. همچنين در هفته گذشته 
هم كه مجلس در ايام تعطيالت يك هفته اي به سر 
مي برد، چند جلس��ه ميان علي نيكزاد نايب رئيس 
مجلس كه پيش��تر بر صندلي وزارت مسكن تكيه 
داشته و اكنون دغدغه مند بازار ساخت و ساز است، 
با حسين مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت، 

معدن و تجارت برگزار ش��د. ماحصل اين جلسات، 
خروج عرضه ميلگرد از بورس كاال و تعيين قيمت آن 
به جاي كشف قيمت آن هم كيلويي ۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان بود؛ هر چند كه اين دستورالعمل هنوز از سوي 
وزارت صمت به بورس كاال و شركت هاي فوالدساز 
ابالغ نشده است، اما زمزمه هاي مخالفت فوالدسازان 

با قيمت دستوري ميلگرد شنيده مي شود. 
به گفته صاحب نظران، رش��د نقدينگ��ي و كاهش 
ارزش پ��ول ملي در س��ال هاي اخير موجب ش��ده 
توليدكنندگان و توزيع كنندگان كاال براي افزايش 
سودش��ان، فروش كاال را به تعويق بيندازند. نمونه 
بارز اين اتفاق صنعت فوالد كشور است. محمدرضا 
ابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس مشكل 
فعلي بازار فوالد را ناش��ي از عرض��ه در بورس كاال 
نمي داند و معتقد اس��ت كه كارخانه هاي فوالد در 
فروش محصوالتش��ان هيچ ش��فافيتي ندارند. وي 
مي گويد: »با توجه به توليد ۲۸ ميليون تن فوالد در 
كشور و اينكه ميزان مصرف به سختي به ۱۸ميليون 
تن مي رس��د، هيچ نگراني از بابت تأمين نياز داخل 
وجود ندارد و با يك برنامه ريزي صحيح و منس��جم 
مي توان ضمن تأمين نياز داخ��ل، صادرات فوالد را 
در دس��تور كار قرار داد. از ۱۸ميليون تن محصول 
مورد مصرف در داخل كشور كمتر از ۳۵درصد آن در 
بورس كاال مورد معامله قرار مي گيرد و مابقي بدون 

شفافيت از سوي شركت ها به فروش مي رسد كه اين 
امر بازار فوالد را با چالش جدي روبه رو كرده است.«

  داليل افزايش ناگهاني قيمت ميلگرد
فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
س��خنان پورابراهيمي درباره علت نابساماني بازار 
را تأييد ك��رده و درباره افزايش قيم��ت ميلگرد در 
ماه هاي اخير مي گويد: »بهمن سال گذشته قيمت 
ميلگرد و ف��والد كيلويي 4 ه��زار و ۲۰۰ تومان در 
بازار ب��ود كه اين نرخ تا اوايل ارديبهش��ت امس��ال 
ثابت ماند، اما در سه ماه گذشته به دليل خودداري 
كارخانه هاي توليدكنن��ده فوالد و نوردس��ازان از 
عرض��ه روان محصوالت ف��والدي در ب��ورس كاال، 
ش��اهد افزايش قيمت ميلگرد بوديم به گونه اي كه 
در ميانه خرداد قيمت ميلگ��رد در هر كيلو به بيش 
از ۱۲هزار تومان رسيد، اما در روزهاي اخير به دليل 
تمهيدات انديش��يده ش��ده، در حال حاضر تا هزار 
تومان كاهش يافته و كمي بي��ش از ۱۱هزار تومان 
عرضه مي ش��ود.« اين فعال صنفي انبوه س��ازي در 
گفت و گو با مهر مي افزايد: »در س��ه ماهه گذش��ته 
ش��اهد افزايش ۱۰۰درصدي و در شش ماهه اخير 
افزايش ۲۰۰درصدي قيمت ميلگرد و فوالد بوديم، 
چراكه ش��ركت هاي بزرگ و مادر در حوزه فوالد و 
ميلگرد، اين كاال را احتكار كرده و آن را در بورس كاال 

به صورت قطره چكاني عرضه مي كردند.«

وي مي گويد: »اين افزايش قيمت ميلگرد در حالي 
اس��ت كه از يكس��و انجمن جهاني فوالد از افزايش 
۱۰درصدي توليد اين كاال در اي��ران خبر داده و از 
سوي ديگر، صادرات فوالد براس��اس اعالم وزارت 
صمت 4۶ درصد كاهش يافته است. ضلع سوم اين 
مثلث نيز كاهش توليد مسكن و صدور پروانه هاي 
ساختماني بوده كه نشان مي دهد به رغم آنكه توليد 
ميلگرد افزايش داشته، اما قيمت آن به جاي كاهشي، 

روند افزايشي در پيش گرفته است.«
اين انبوه ساز تأكيد مي كند: »در مذاكراتي كه كانون 
انبوه سازان با شركت هاي توليد نورد داشت، به اين 
نتيجه رسيديم كه ش��ركت هاي مادر حوزه فوالد، 
عرضه شمش فوالد به نوردسازان را كاهش داده اند 

كه توليد ميلگرد كم شده است.«
پورحاجت مي گوي��د: »وزارت راه و شهرس��ازي و 
معاون��ت مس��كن، س��اختمان اي��ن وزارتخانه و 
كميس��يون هاي عمران و اقتصاد مجلس به دنبال 
كنترل قيمت مسكن هستند و اين كار را با استفاده 
از رصد خانه هاي خالي انجام مي دهند، درحالي كه 
رصد و كنت��رل ميزان تولي��د ف��والد و ميلگرد در 
كارخانه هاي فوالدسازي بسيار راحت تر است.« به 
گفته اين فعال صنفي، در سه ماهه گذشته به ازاي 
هر مترمربع ساخت واحد مسكوني، ۵۰۰ هزار تومان 
افزايش قيمت ميلگرد داش��ته ايم؛ به عبارت ديگر، 
قيمت واحدهاي مسكوني ۱۰۰متري، ۵۰ ميليون 
تومان صرفاً به دليل ميلگرد گران تر ش��ده اس��ت. 
پورحاجت در خصوص پيشنهاد كانون انبوه سازان 
براي كنترل قيمت ميلگرد مي گويد: »در دهه ۷۰ 
افزايش قيمت ميلگرد و تيرآهن رقم خورد كه در آن 
زمان قرار شد به ازاي هر پروانه ساختماني، سهميه 
فوالد به سازندگان داده شود كه تجربه موفقي بود. 
ما پيشنهاد مي كنيم باز هم اين اتفاق رخ دهد و به 
ازاي هر پروانه ساختماني، سهميه فوالد و ميلگرد به 

انبوه ساز اختصاص يابد.«
وي مي افزايد: »كارخانه ه��اي توليدكننده فوالد 
مي گويند قيمت تمام شده هر كيلوگرم ميلگرد 9 
هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالي كه در جلسه اخير 
نايب رئيس مجلس و سرپرس��ت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مقرر شد ميلگرد به قيمت كيلويي 
۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برس��د. به نظر من، 
اشتباهي كه در اين مس��ئله رخ داده اين است كه 
فوالدس��ازان قيمت تمام ش��ده را با فاكتورهاي 
جهاني و قيمت دالر محاس��به مي كنند، در حالي  
كه حقوق كارگران را به ريال مي دهند و از سوخت، 
گاز و آب مصرفي يارانه اي بهره مند مي شوند؛ از اين 
رو اعالم مي كنند كه قيمت تمام شده هر كيلوگرم 

ميلگرد 9 هزار و ۵۰۰ تومان است.«
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پشت پرده افزايش ۲۰۰درصدي قيمت ميلگرد
   گزارش یک

فوالدي ها قيمت تمام شده را با دالر مي سنجند، ولي يارانه ها و هزينه هايشان به ريال است

حدود ۳۰ميليون امريكايي غذاي كافي ندارند
   جهان نما

تورم توليدكننده معدن 37/7 درصد شد
تغييرات ميانگين ش�اخص كل قيمت توليدكنن�ده بخش معدن 
در چه�ار فص�ل منته�ي به فص�ل به�ار 1٣٩٩ نس�بت ب�ه دوره 
مش�ابه در س�ال قبل )ت�ورم س�االنه( ب�ه ٣7/7درصد رس�يد. 
به گزارش مهر، گزارش ش��اخص قيمت توليدكننده بخش معدن در 
ايران- فصل بهار ۱۳99 )بر مبناي سال پايه ۱۳9۰( از سوي مركز آمار 
ايران منتشر شد. تغييرات ش��اخص قيمت توليدكننده بخش معدن 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل بهار ۱۳99 به ۱/۱۶درصد 
رسيد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل زمستان ۱۳9۸، ۱۲/۷واحد 
درصد افزايش دارد. تورم فصلي مربوط به گروه استخراج زغال سنگ 
معادل ۲/۸درصد، اس��تخراج كانه هاي فلزي ۱۷/۲درصد و استخراج 
ساير معادن ۰/۱۷درصد بوده است. تورم فصلي هر سه گروه عمده در 

مقايسه با فصل زمستان سال قبل افزايش داشته است. 
تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل بهار ۱۳99 به 4/۳۲ درصد رسيد 
كه در مقايسه با همين اطالع در فصل زمستان سال جاري، ۰/9واحد 
درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط 
فروشندگان موادمعدني به ازاي فروش محصوالتشان در داخل كشور، 
در فصل بهار ۱۳99 نس��بت به فصل بهار ۱۳9۸، 4/۳۲درصد افزايش 
دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل 
۲۲/۳درصد، اس��تخراج كانه هاي فلزي ۳۳/۲درصد و استخراج ساير 
معادن ۳۲/9درصد است. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج 
كانه هاي فلزي و استخراج ساير معادن در مقايسه با فصل قبل افزايش 

داشته است. 
  تورم ساالنه

تغييرات ميانگين ش��اخص كل قيمت توليدكنن��ده بخش معدن در 
چهار فصل منتهي به فصل بهار ۱۳99 نس��بت به دوره مشابه در سال 
قبل )تورم ساالنه( به ۳۷/۷درصد رسيد كه نسبت به همين اطالع در 
فصل قبل 4/۷واحد درصد كاهش نشان مي دهد. در فصل مورد بررسي، 
تورم ساالنه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ۷۲/۲درصد، 
استخراج كانه هاي فلزي ۰/۳۶ درصد و اس��تخراج ساير معادن ۳/۳4 

درصد است. 

ثبت نام دستگاه هاي قاچاق استخراج رمز ارز 
از ۲۵ مرداد

براي رفع مش�كالت فعاالن رمز ارز، به  اف�راد يك ماه فرصت داده 
مي شود تا دس�تگاه هاي ماينر را كه از مبادي رس�مي وارد نشده 
و قاچاق محس�وب مي ش�ود، به صورت خوداظهاري اعالم كنند. 
به گزارش وزارت صمت، سعيد زرندي معاون وزير صمت در سومين جلسه 
كميته نظارت بر فعاليت استخراج رمزارز كه با حضور رئيس دفتر بررسي 
اقتصادي مقام معظم رهبري و نماينده ساير دستگاه هاي مرتبط برگزار شد، 
گفت: به دليل اينكه درگذشته فرآيند استخراج رمزارزها قانوني نبود تعدادي 
دستگاه به صورت قاچاق وارد شده و در حال حاضر مشكالتي براي فعاالن اين 
صنعت به وجود آورده است، بنابراين با مساعدت هيئت وزيران، اين مشكل 
مرتفع مي ش��ود. وي افزود: از ۲۵ مرداد در س��امانه بهين ياب امكان ثبت 
دستگاه ها به مدت يك ماه فراهم مي شود و اين امكان وجود خواهد داشت 
كه با پرداخت حقوق و عوارض دولتي، فعاليت آنها قانوني شود و از آن پس 
دستگاه هايي كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده و در اين سامانه ثبت 
نشده باشد، قاچاق محسوب مي شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت گفت: تعداد ۶۲4جواز تأس��يس براي اس��تخراج رمز ارز 
صادرشده و ۱۵واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهره برداري هستند 
كه دو واحد از اين تعداد، پروانه بهره ب��رداري دريافت كرده اند. پيش بيني 
مي شود با اجراي طرح خود اظهاري تعداد واحدهاي داراي پروانه افزايش 
يابد. زرندي همچنين تأكيد كرد: مدل سازي براي استفاده از رمزارزها در 
واردات كاال را دنبال مي كنيم. اگر بتوانيم در شرايط كمبود ارز، رابطه بين 
واردات با استفاده از رمزارزها را مهيا كنيم، براي كشور سودمند خواهد بود. 
در دنيا نقش رمزارزها در تجارت خارجي پررنگ اس��ت و براساس برخي 
آمارها ارزش ب��ازار كل رمزارزها در دنيا حدود ۳۰۰ميلي��ارد دالر برآورد 

مي شود، بنابراين بايد ما هم در اين زمينه فعاالنه عمل كنيم. 

تصميم جديد دولت، ترخيص چاي با ارز اشخاص
و  كنت�رل  تش�ديد  هماهنگ�ي  ش�وراي  تصمي�م  ب�ا 
بازرس�ي، چ�اي موج�ود در گم�ركات كش�ور ب�ه ش�يوه 
اعتب�اري س�ه ماه�ه و ب�ا ارز اش�خاص ترخي�ص مي ش�ود. 
به گزارش وزارت صمت، محمدرضا كالمي دبير ستاد تنظيم بازار با اشاره 
به طرح تصميمات اقتصادي دولت مبني بر ترخيص كاال هاي اساس��ي و 
ضروري و مواداوليه موجود در بنادر بدون محدوديت و تسهيل ورود كاال 
به كشور افزود: در اين راس��تا تصميم گرفته شده است گمرك جمهوري 
اس��المي تمامي چاي موجود در بنادر و گمركات را به استناد اين دستور 
صريح رياست جمهوري و تصميمات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به 
شيوه اعتباري سه ماهه با ارز اشخاص ترخيص كند. وي تأكيد كرد: طبق 
تصميمات اتخاذ شده، كاال هاي اساس��ي و ضروري كه به واسطه تأمين 
نشدن ارز در بنادر كشور رسوب كرده اند، با مصوبه اخير ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت مي توانند ترخيص مش��روط داشته باش��ند. دبير ستاد 
تنظيم بازار افزود: ترخيص اين اقالم مش��روط به داشتن ثبت سفارش و 
وجود كاالي مس��تند به قبض انبار در بندر خواهد بود و ترخيص آنها از 
گمركات با تعهد بانك مركزي به تأمين ارز آنها در سه ماه آتي به نرخ ارز روز 
ترخيص، صورت مي گيرد. كالمي تأكيد كرد: همچنين مواداوليه توليد، 
قطعات و ماشين آالت كه در گروه ۲/۱تا ۲/۶ارز نيمايي و ارز اشخاص قرار 
دارند مي توانند به شيوه استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات 

يا استفاده از منابع ارزي غير در خارج از كشور ترخيص شوند.

طبق اطالعات اداره آمار امريكا كه در روز چهارشنبه هفته گذشته 
منتشر ش��د، حدود ۳۰ ميليون نفر از مردم اين كشور در بحبوحه 

همه گيري ويروس كرونا به غذاي كافي دسترسي نداشته اند. 
به گزارش فارس، آمارهاي رسمي در امريكا نشان مي دهد حدود 
۳۰ ميليون امريكايي طي يك هفته گذش��ته به غذاي كافي براي 

سير نگهداشتن خودشان دسترسي نداشتند. 
تازه ترين گزارش هفتگي »اداره آمار اياالت متحده امريكا« حاكي 
از آن است كه حدود ۳۰ ميليون نفر از مجموع ۲49 امريكايي كه به 
نظرسنجي اين اداره پاسخ دادند، اعالم كردند كه طي هفته منتهي 

به ۲۱ جوالي )۳۱ تيرماه( غذاي كافي براي خوردن نداشتند. 

به نوشته خبرگزاري اس��پوتنيك، گزارش اداره آمار امريكا كه 
روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد نشان مي دهد، حدود 
۱۲/۱درصد از كساني كه به نظرسنجي و سؤال اين اداره پاسخ 
دادند، كمب��ود مواد غذاي��ي را تجربه كرده اند. گ��زارش اداره 
آمار امريكا همچنين نش��ان داد، ۲۵/۶درصد از ۲49 ميليون 
ش��ركت كننده در نظرس��نجي اين اداره مش��كالت مرتبط با 
اجاره و سكونت را تجربه كردند و 4۰/۱درصد هم از دسترسي 
نداشتن به مراقبت هاي بهداشتي و پزشكي در بحبوحه شيوع 

كرونا خبر دادند. 
اس��پوتنيك گ��زارش داد: »در حال��ي كه همه گي��ري كوويد۱9 

ميليون ها نفر )در امريكا( را از كار بيكار كرده اس��ت، بس��ياري از 
امريكايي ها در حال تجربه وضعيت وخيمي هستند.«

طبق اين گزارش، وزارت كار امريكا پنج ش��نبه هفته گذشته خبر 
داد كه طي هفته گذشته ۱/4۳نفر جديد از بيكار شدن خود در اين 
كشور خبر دادند. »رايان سوييت« مدير ارشد تحقيقات اقتصادي 
در مؤسس��ه »مودي آناليتيكس« درباره وضعيت جاري امريكا به 
روزنامه »يواس اي تودي« گفت: »اقتصاد در خطر جدي عقبگرد 
به سمت ركود قرار دارد... مگر اينكه كنگره و دولت ترامپ قبل از 
اينكه كنگره به تعطيالت ماه آگوست خود برود به يك طرح بسته 

نجات مالي جديد برسند.«

 «تأمیــن متریــال، 
ســاخت، حمــل و نصــب کانکــس تابلــو بــرق و کنتــرل» 

1. محــل دریافــت اســناد مناقصه: 

2. سپرده شرکت در مناقصه: 
3.آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
4. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 

» 5. محل تسلیم پیشنهادها: 
 .6

آگهى مناقصه عمومى /نوبت دوم
اداره کل ثبت اسنادوامالك خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقدسندرسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمان هاى  فاقد سندرسمى

محمدرضا رجایى مقدم-رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فریمان
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تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان

سازمان آگهي هاي 
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تلفني آگهي مي پذيرد
88341654


