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رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف بزرگ ترین 
محموله دام زنده قاچاق به کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی در تشریح جزئیات 
این خبر اظهار داش��ت: با دس��تور قضایی، س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( پس از شناس��ایی یک باند قاچاق سازمان یافته دام در 
منطقه »رمچاه« جزیره قشم، نسبت به توقیف بزرگ ترین محموله 

دام زنده قاچاق اقدام کردند.
صالحی با بیان اینکه اعضای این باند مبادرت به نگهداری دام های 

زنده به منظور قاچاق مي کردند، یادآور شد: این احشام به صورت 
غیرمجاز در محل دپو، نگهداری و ب��ه منظور خروج غیرقانونی از 
کشور توسط شناورها، بارگیری و به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
قاچاق  می ش��دند. وی همچنین با اش��اره به اینکه در جریان این 
عملیات مأموران مرزبانی و نیروی انتظامی نیز مشارکت داشته اند، 
خاطرنشان کرد: با حضور دادستان عمومی و انقالب قشم در محل 
و در نتیجه بازرسی انجام شده، بزرگ ترین محموله دام زنده قاچاق 
به کشورهای حوزه خلیج فارس شامل یک هزار و 246 رأس دام از 

نوع گوسفند و بز کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه قاچاق دام زنده و مولد، خسارات جبران ناپذیری به 
اقتصاد کشور و تولید ملی وارد می کند، اظهار داشت: خوشبختانه 
با اقدام به موقع دستگاه قضایی استان هرمزگان و عملیات ضربتی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( به همراه مأموران مرزبانی، نیروی 
انتظام��ی و نیروی مقاومت بس��یج، قاچاقچی��ان در تحقق نیات 
مجرمانه خود ناکام ماندند و از خروج این محموله بزرگ و ارزشمند 

از مرزهای کشور و خسارات ناشی از آن جلوگیری شد.

توقیفقاچاقبزرگدامبهشیخنشینها

نگرانیواردکنندگاننهادهها
ازخلفوعدهدرتخصیصارز

به رغم ترخی�ص نهاده ه�ای دامی به ص�ورت امان�ی و درصدی، 
مش�کل دامداران و مرغداران همچنان ادام�ه دارد و قیمت مرغ 
و گوش�ت روزانه رو به افزایش اس�ت. این وضعیت در حالی است 
ک�ه واردکنن�دگان نهاده های دام�ی و طیور که در ی�ک ماه اخیر 
کاالیش�ان را بدون تخصی�ص ارز از گمرکات ترخی�ص کرده اند، 
خواس�تار حمایت، تدوین و اب�اغ ضوابط تأمین ارز هس�تند و با 
نگرانی نسبت به چشم انداز تخصیص ارز و تداوم این روند بیمناکند.

طی ماه های گذشته تخصیص ارز به واردات کاالهای اساسی و ترخیص این 
کاالها از گمرکات چالش های بسیاری را به همراه داشته، به طوری که تداوم 
نابسامانی در بازار نهاده های دامی موجب شد شورای هماهنگی اقتصادی 
دولت چند هفته قبل برای حل مشکل رسوب کاال در بنادر تصمیم بگیرد که 
واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید به دو شیوه تهاتر واردات در برابر 
صادرات و واردات از محل ارز متقاضی انجام شود. در بخش نهاده های دامی و 
طیور نیز صف طویل تخصیص ارز و معطلی واردکنندگان موجب شد برخی 
از واردکنندگان براساس مصوبه ترخیص درصدی، بخشی از محموله های 
خود را پیش از تخصیص ارز به صورت امان��ی از گمرکات ترخیص و طبق 

ضوابط ستاد تنظیم بازار در بازار داخلی توزیع کنند .
در حال حاضر خبرهای رسیده حاکی از آن است که هنوز تخصیص ارز 
بخشی از محموله های وارداتی نهاده های دامی که به صورت درصدی 
و امانی از گمرکات ترخیص شده، انجام نشده و دولت همچنان اصرار 
دارد که واردکنندگان به ترخیص درصدی و امانی محموله های خود 
ادامه دهند، اما واردکنندگان با نگرانی نسبت به چشم انداز تخصیص ارز، 
نسبت به تداوم این روند نگران هستند. البته به رغم صدور این مصوبات، 
واردات نهاده ها هنوز تأثیری بر وضعیت نابسامان بازار نهاده های دامی 
نداشته و منجر به حل مشکل مرغداران و دامداران در دسترسی به این 

اقالم نشده است.
در این خصوص یکی از اعضای اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و 
طیور در گفت وگو با مهر گفت: بخشی از محموله های وارداتی نهاده های 
دامی چند ماه قبل به صورت درصدی ترخیص و توزیع شد، اما با وجود 
گذشت بیش از سه ماه، هنوز ارز این محموله ها تخصیص نیافته است.

وی افزود: حدود 2/5 میلیون تن نهاده دامی نیز در گمرکات رس��وب 
کرده بود که قرار شد این کاالهای رسوبی نیز به همین شکل ترخیص 
ش��وند. بر این اس��اس، اخیراً یک میلیون و 45۰ هزارتن از این نهاده 
ترخیص شد و 1/1 میلیون تن نیز همچنان در گمرکات باقی مانده است 
که واردکنندگان نگران هستند خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص 
ارز این محموله ها ادامه پیدا کند و این محموله ها نیز در تخصیص ارز 
به سرنوشت محموله های قبلی دچار شوند. در همین رابطه، اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران 2۸ آبان ماه در نامه ای به معاون 
وزیر صمت خواستار رس��یدگی و تعیین تکلیف تخصیص ارز برای آن 
بخش از تجاری شده است که پیش از دریافت ارز، محموله های خود را 

ترخیص و در شبکه توزیع رسمی با نرخ مصوب توزیع کرده اند.
........................................................................................................................

خودروسازانبهجایتحویلخودرو
آنرادربازارمیفروشند!

خودروهای ثبت نامی در شرایطی با تأخیر در تحویل به مشتریان 
روبه روس�ت که همین محص�والت در بازار آزاد عرضه می ش�ود.

امید بشردوست یکی از خریداران محصوالت سیف خودرو در گفت وگو 
با فارس اظهار کرد: س��ال 97 برای خرید خودروی بیس��و مدل T3 و 
T5 ثبت نام صورت گرفت که من هم ب��رای خرید محصول T5مبلغ 
125میلیون تومان پیش پرداخت دادم، قرار بود این خودرو شش ماهه 

به مشتریان تحویل داده شود.
وی ادامه داد:  بر این اس��اس منتظر بودیم تا اوایل ش��هریور 9۸ خودرو را 
تحویل بگیریم، اما این اتفاق نیفتاد و ش��رکت به جای آن، یک خودروی 
جایگزین معرفی کرد. بشردوست افزود:  به این ترتیب زمستان 9۸ خودروی 
SWM به عنوان محصول جایگزین بیسو به ما معرفی شد و قرار بود این 
خودرو طی سه تا شش ماه تحویل داده شود، هرچند اعالم کردند که قیمت 
جدید برای آن لحاظ می ش��ود. وي تصریح کرد: خودروی قبلی را باید با 
قیمت حدود 26۰ میلیون تومان تحویل می گرفتیم که این اتفاق نیفتاد و 
خودروی جایگزین حدود 55۰ میلیون تومان قیمت داشت.  بشردوست با 
بیان اینکه باز هم برای تحویل خودروی جایگزین تکمیل وجه انجام دادیم 
و به ما اعالم کردند که این خودرو را پس از 6۰ روز کاری تحویل می دهند 
که با این حساب، موعد تحویل اواخر شهریور ماه  می شد. این در حالی است 
که هنوز خودرو را به مشتریان تحویل نداده اند و در چنین شرایطی شاهد 
فروش این محصول با قیمت آزاد در نمایشگاه های خودرو هستیم. وی ادامه 
داد: شرکت اعالم کرده خودرو را تا آخر سال تحویل می دهد، اما این سؤال 
مطرح است که چطور با وجود عدم تحویل خودرو به مشتریان، عرضه این 
محصول در بازار آزاد صورت می گیرد. همچنین قرار اس��ت خودرو را آخر 

سال با مدل 99 تحویل دهند که به ضرر مشتریان است. 

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

مرکزپژوهشها:نرخبیكاريبهارامسال
۲۴درصدشد

مرک�ز پژوهش ه�اي مجل�س اعام ک�رد: ن�رخ بی�کاري واقعي 
به�ار امس�ال تح�ت تأثی�ر ش�یوع کرون�ا براب�ر ب�ا ۲4 درص�د 
و ۲/5براب�ر ن�رخ بی�کاري اعام�ي مرک�ز آم�ار ای�ران اس�ت. 
دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان 
»تحلیل شاخص هاي بازار کار در فصل بهار 1399« به بررسي وضعیت 
بازار کار ایران در بهار 1399 پرداخت.  این گزارش نشان دهنده کاهش 
1/1درصدي نرخ بیکاري در بهار امسال نسبت به بهار 139۸ است؛ اما 
با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهي 
داشته اس��ت، لذا کاهش نرخ بیکاري به دلیل کاهش نرخ مش��ارکت 
بوده است و بهبود این شاخص نمي تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان 
دهد. در واقع در چنین شرایطي نرخ بیکاري شاخصي کامالً گمراه کننده 

براي تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. 
نتایج بررس��ي ها در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد 
از آنجایي که در ایران ش��اغلین مزد و حقوق بگی��ر درصد کمي از کل 
شاغلین را تشکیل مي دهند و عمده شاغلین به صورت کارکن مستقل 
فعالیت مي کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جاي آنکه 
در افزایش نرخ بیکاري قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال 
و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان مي دهد 
در صورتي که افراد ش��اغل و بیکار اضافه ش��ده به جمعیت غیرفعال 
همچنان در بازار کار باقي مي ماندند، نرخ بیکاري در بهار 1399 به جاي 

9/۸درصد اعالم شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد مي رسید. 
بر اس��اس این گ��زارش در حال حاض��ر دولت دو سیاس��ت پرداخت 
تسهیالت بانکي و بیمه بیکاري را جهت مقابله با بحران بیکاري ناشي از 

بیماري کرونا مصوب و اجرا کرده است. 
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس بر اساس بررسي مستندات وزارت 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعي در خصوص عملکرد دو سیاس��ت مذکور 
نشان مي دهد که از سیاست پرداخت بیمه بیکاري به نسبت پرداخت 
تسهیالت، استقبال بیشتري شده است؛ چراکه دولت با عدم تعریف و 
لحاظ مکانیسم هاي تشویقي حفظ و صیانت از شاغلین براي بنگاه هاي 
اقتصادي، سیاست پرداخت بیمه بیکاري را در مقابل سیاست پرداخت 
تسهیالت قرار داده است و به جاي اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر 
باشند جانشین هم شده اند. ضمن آنکه همچنین به  رغم هدف حمایتي 
این دو سیاست، مناطق و استان هاي محروم به نسبت سایر استان ها، 
بهره مندي کمتري داشته اند. یکي از مهم ترین دالیل این امر باال بودن 
سهم اشتغال غیررسمي در استان هاي محروم کشور است که در صورت 
ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این 

استان ها بیشتر و عمیق تر خواهد شد. 
........................................................................................................................

تورمآبانماهاعالمشد
مرکز آمار اعام کرد: نرخ تورم نقطه اي س�االنه در آبان ماه ١٣٩٩ 
ب�ه ع�دد 46/4درص�د رس�یده و ن�رخ ت�ورم نقط�ه اي ماهان�ه 
در مقایس�ه ب�ا م�اه قب�ل 5 واحد درص�د افزای�ش یافته اس�ت. 
به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم س��االنه آبان ماه 1399 براي خانوارهاي 
کشور به 29  درصد رسیده که در مقایس��ه با ماه قبل، 1/۸واحد درصد 
افزایش نش��ان مي دهد. منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه اي 
در آبان ماه 1399 به عدد 46/4درصد رس��یده است؛ یعني خانوارهاي 
کش��ور به طور میانگین 46/4 بیش��تر از آبان 139۸ ب��راي خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند. نرخ تورم نقطه اي 
آبان ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 5 واحد درصد افزایش یافته است. 
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراکي ها، آشامیدني ها و دخانیات« با 
افزایش 1/16واحد درصدي به 56/6درصد و گروه »کاالهاي غیر خوراکي 
و خدمات« با کاهش ۰/1واحد درصدي به 41/۸درصد رسیده است. این 
در حالي است که نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري 45/7درصد 
مي باش��د که نس��بت به ماه قبل 4/4واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین این نرخ براي خانوارهاي روستایي 5۰/3درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل ۸/1واحد درصد افزایش داشته است. 
    کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه آبان 1399 به 5/2درصد رسیده که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 1/۸واحد درصد کاهش داشته 
اس��ت. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراکي ها، آشامیدني ها و 
دخانیات« و »کاالهاي غیر خوراکي و خدمات« به ترتیب 13 درصد و 

1/6 درصد بوده است. 
این در حالي است که نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري 4/7درصد 
مي باشد که نس��بت به ماه قبل، 2/4واحد درصد کاهش داشته است. 
همچنین این نرخ براي خانوارهاي روستایي 7/6درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل ۰/7واحد درصد افزایش داشته است. 

ایجادفضايگلخانهايبرايرشدبورس
شرایط کنوني بازار سرمایه همانند ماه هاي ابتدایي سال است که بازار در رکود، سرکوب قیمتي یا تعطیلي بازارهاي موازي یکه تازي مي کرد

ارزش مب�ادالت ب�ورس و فراب�ورس در جریان 
مبادالت روز گذش�ته به بیش از ۲٣ هزارمیلیارد 
توم�ان رس�ید و نماگرهاي ای�ن بازاره�ا مانند 
هفت�ه گذش�ته ب�ا رش�د مواجه ش�د؛ رش�دي 
ک�ه برخ�ي از کارشناس�ان آن را گلخان�ه اي 
معرف�ي کردن�د، زی�را ب�ه دلی�ل تعطی�ات و 
رکود بازاره�اي موازي ام�کان رقابت ب�ا بورس 
را ندارن�د؛ همانن�د ماه ه�اي ابتدای�ي س�ال. 
وقتي ش��ش روز معامالتي اخیر بازار س��رمایه را 
بررس��ي مي کنیم، یادآور ماه هاي ابتدایي س��ال 
است که بازار بدون رقیب در حال صعود بود، حال 
با توجه به تعطیلي بازاره��اي رقیب در روزهاي 
پیش  رو، گویي فضایي همانن��د ماه هاي ابتدایي 
سال جاري براي رش��د بازار سرمایه شبیه سازي 
شده است. از این رو رشد بازار در این شرایط شاید 

کار خیلي شاقي نباشد. 
    افزایش ۲١ هزار واحدي ش�اخص بورس 

تهران
بورس تهران براي هفتمین روز متوالي سبزپوش 
شد و به این ترتیب، طي همین هفت روز، حدود 
12/5درص��د افزای��ش بازدهي به ثبت رس��اند. 
رشد متوالي شاخص کل هم وزن براي هفت روز 
کاري، همچنان امیدواري ها به بازار س��رمایه را 
باال نگه داشته است. با این همه، دیروز و در میانه 
معامالت، حجم عرضه بر تقاضا پیش��ي گرفت و 
بخشي از رشد شاخص را از میان برد. شاخص کل 
بورس تهران دیروز حدود 21 هزار واحد، معادل 

1/5۸درصد رشد کرد و با رسیدن به ارتفاع یک 
میلیون و 366 ه��زار واحدي ب��ه کار خود پایان 
داد. این در حالي بود که اوج ارتفاع نماگر اصلي 
بازار س��رمایه در جریان معامالت یک میلیون و 
374 هزار واحد بود که در میانه زمان معامالت، 
با پیش��ي گرفتن حجم عرضه بر حج��م تقاضا، 
اندکي به س��مت پایین هدایت ش��د. همچنین 
مجموع ارزش معامالت در بازار سرمایه نخستین 
روزهفته، بس��یار باالتر از میانگین چندماه اخیر 

به ثبت رسید. 
بر این اساس با معامله حدود 1۸ هزار و 3۰۰ میلیارد 
تومان سهام در بورس و حدود 5 هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان سهام در فرابورس، مجموع ارزش معامالت 
در بازار دی��روز به حدود 23 ه��زار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان رس��ید که با مجم��وع ارزش معامالت در 
تابستان قابل مقایسه اس��ت. نماد هاي »فملي«، 
»شستا« و »کگل« بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد 
ش��اخص داش��تند و نماد هاي »فوالد«، »فخوز« 
و »نوري«، بیش��ترین تأثیر منف��ي را بر عملکرد 
ش��اخص بر جاي گذاش��تند. نماد هاي »شپنا«، 
»شتران« و »ولپارس« نیز دیروز بیشترین حجم 
تقاضا را به نام خود کلید زدند و در مقابل نماد هاي 
»خودرو«، »ثامید« و »وسخراج«، بیشترین حجم 

عرضه را شاهد بودند. 
     تداوم خوشبیني ها در بازار سرمایه

کارشناس��ان همانگونه که اعالم کردند با توجه 
ب��ه اصالحاتي که طي دو، س��ه ماه گذش��ته در 

بورس اتفاق افتاد، بس��یاري از سهام موجود در 
بازار ارزنده ش��ده و به کف قیمت خود رسیدند 
و از هفته گذشته روند رو به رشد شاخص بورس 
شروع شده و همچنان ادامه دارد. همچنین طي 
چند روز گذشته، سیگنال هاي مثبت متعددي 
در مورد احتمال از س��رگیري گفت وگو ها میان 
ایران و امریکا بر سر برجام یا موارد دیگر به گوش 
مي رس��ید. تحوالتي از این دست، نرخ دالر را در 
کانال 25 هزار توماني نگاه داشته و این در حالي 
اس��ت که افت بیشتر قیمت اس��کناس سبز هم 
دور از انتظار نیس��ت. این در حالي اس��ت که به 
نظر مي رس��د واگرایي روند تغییرات قیمت دالر 
و روند تغییرات بازدهي بورس ک��ه پیش از این 
و در زمان مذاکرات هسته اي در سال 1392 هم 
تجربه شده بود، ممکن است اکنون هم براي چند 
ماه بورس را در مدار صعودي حفظ کند. در این 
میان، اما تعطیلي دو هفته اي بازار طال و کم فروغ 
ش��دن بازار هایي همچون بازار ارز و خودرو و از 
رونق افتادن بازار مس��کن ب��ه دالیلي همچون 
تغییرات فصلي، به نظر مي رس��د بازار س��رمایه 
بتواند دست کم تا مدتي پیشتازي خود در بازدهي 

میان بازار هاي موازي را حفظ کند. 
    چراغ سبز براي ورود پول هاي پارك شده 

به میدان بورس
تحلیلگ��ر بازارس��هام با بی��ان اینک��ه پول هاي 
پارك شده در حاشیه بورس، راه خود را براي ورود 
به بازار پیدا کرده اس��ت، گفت:اگر دولت شاخص 

را صعودي نگاه دارد، تأمین منابع طرح کاالهاي 
اساسي قابل انجام است. 

پرویز خالقي در گفت وگو با مهر با اشاره به مصوبه 
مجلس مبني بر فروش س��هام دولتي در بورس 
جهت تأمین منابع مورد نیاز براي پرداخت یارانه 
کاالهاي اساسي به مردم گفت: اگرچه محل تأمین 
این منابع ممکن است اشکاالتي را پیش روي دولت 
قرار دهد، اما اینکه برخي تصور مي کنند دولت با 
این کار، پول از بازار سرمایه جمع خواهد کرد و این 
کار به ضرر بورس است، برداشت صحیحي نیست؛ 
تا یک هفته پیش که بازار نزولي بود، دولت به هیچ 
وجه نمي توانست این کار را انجام دهد، ولي حاال 
که بازار صعودي شده است، دولت با درایت و تدبیر 
و با رعایت شرایطي مي تواند نسبت به تأمین مالي 
از بازار س��هام اقدام کند. تحلیلگر بازار س��رمایه 
افزود: دولت بای��د اول از بازار س��رمایه حمایت 
کند تا اعتماد به بازار بازگردد و ش��اخص حداقل 
یک ماه روند صعودي خ��ود را حفظ کند؛ چراکه 
در این حالت نقدینگي به روال قبل به بازار سرازیر 
مي شود و در این صورت است که دولت مي تواند 
عرضه سهام جدید را انجام دهد؛ در این صورت هم 
خود دولت منتفع مي شود، هم نقدینگي سرگردان 
جذب مي شود. این شیوه عمل، به نفع بازار سرمایه 
هم خواهد بود؛ چراکه در یک هفته اخیر بازار رونق 

گرفته و این رونق باید ادامه دار باشد. 
وي تأکید ک��رد: هم اکنون ن��رخ دالر در بازار ارز 
کاهش��ي ش��ده و معامله گران خودرو هم نگران 
تداوم روند کاهش��ي در این بازار هس��تند؛ پس 
شانس باالیي براي ورود نقدینگي به سمت بازار 

سرمایه وجود دارد. 
خالقي در پاسخ به این سؤال که در شرایط کنوني 
با توجه به اینکه مردم هنوز هم خاطره خوبي از 
صندوق هاي ETF که قرار بود از س��وي دولت 
عرضه شود، ندارند، پس چطور مي توان به جذب 
عرضه هاي دولت امیدوار بود، ادامه داد: اگر دولت 
از بازار حمایت کند تا روند صعودي پایدار بماند، 
اقبال به این عرضه ها باال خواهد رفت؛ به خصوص 
اینکه خارج از بازار سرمایه، بستري براي جذب 
نقدینگي وج��ود ندارد پس با تدبی��ر مي توان به 
مرور، این اعتماد را دوباره ایجاد کرد. آنگاه دولت 
مي تواند در بس��تر این اعتماد، مصوبه مجلس را 

اجرایي کند. 
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: حجم نقدینگي 
بس��یار باالیي ظرف هفته اخیر وارد بازار س��هام 
شده که بیش��تر ش��امل پول هاي پارك شده در 
حاشیه این بازار بود و در حساب کارگزاري ها باقي 
مانده بود؛ چراکه چش��م انداز احتمالي رشد در 
بازارهاي موازي وجود داشت، اما اکنون به دلیل 
رکود یا از بین رفتن جذابیت در بازارهاي موازي، 

کارگزاري ها این منابع را وارد بازار کرده اند.
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آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف:572/ حمیدرضا افشار
ثبت اسناد و امالك ناحیه 5 مشهد مقدس
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