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حسینیمنشمدیرعاملستادمعاینهفنیخودروگفت :براساسمطالعاتدانشگاهیانجامشدهمعاینهفنیمیتواندبهصورتمستقیم۱۰
درصددرکاهشآلودگیهواتأثیرگذارباشد.تجربیاتکشورهایموفقدرکاهشآلودگیهوانشانمیدهدکاهشفقطیکدرصدآلودگی
مستلزممخارجوهزینههایبسیارگزافیبرایمتولیاناینکاراست.
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دانش پور -همهچیز از آن زمان جدی شد که وزارت کشور
تصمیمگرفتبااجرای«طرحکاهش»،خودروهاراازطریق
تدوین قانون به مراکز معاینه فنی روان��ه کند و در پی آن
خودروهاییراکهبرگهمعاینهفنینداشتهباشندمستوجب
جریمهبداند.اگرچهتاپیشازآنهمبرایمسئوالنوحتی
مردم بهخوبی روشن بود که یکی از علتهای تنگ شدن
نفس آدمها ،تیرگی و دودآلودی آسمان و گرفتار شدن به
انواع و اقسام بیماریها ،حاصل درست نسوختن سوخت
و ایراد و اشکال خودروهاست؛ اما گویا این مسائل برای
خیلیهاآنچنانمهمنبود.اینرامیشدازخودروهاییکه
با کوچکترین حرکت ،سرفهای را نصیب مردم میکردند
متوجه شد .سالهاست که دریافت معاینه فنی خودرو
برای رانندگان الزامی است اما گویا همین 50هزار تومان
ناقابلتأثیرشخیلیبیشترازدیدنتعدادزیادیازکودکان
وبزرگساالنوزنانومردانمبتالبهانواعواقسامبیماریها
بود .چون درست از همان زمان مراکز معاینه فنی هدف
هجومخودروهاییقرارگرفتندکهسالهابااینمراکزبیگانه
بودند .به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی پس از ابالغ
اجراییشدنطرحکاهشیاهمان،LEZبهمراکزمعاینهفنی
بخشنامه شد تا برای افزایش ظرفیت خود و جذب نیروی
متخصصاقدامکنندوبتوانندحتیدرصورتامکاندرسه
نوبتکاریبهمردمخدمترسانیکنندچراکهبرایاجرایی
شدن طرح  LEZداشتن معاینه فنی یک ال��زام و ضرورت
است.سیدنوابحسینیمنشبهخراسانگفت:براساس
اینطرحپالککلیهخودروهاییکهواردمحدودهطرحزوج
و فرد میشوند ،به وسیله دوربین خوانده و اطالعات آن به
سرور«سیمفا»ارسالمیشودودرصورتیکهخودرومعاینه
فنینداشتهباشد،توسطپلیساعمالقانونانجاممیشود
ودرصورتنداشتنبرگهمعاینهفنیمعتبر 50،هزارتومان
جریمه در انتظار خودروهای فاقد برگه معاینه فنی معتبر
خواهدبود.
وی بابیان اینکه در تهران از اول مهرماه  300دوربین در
محدودهزوجوفرد،معاینهفنیخودروهاراکنترلمیکنندو
اگرفردیازاعتبارمعاینهفنیخوداطمینانندارد،میتواند
واردسایت simfa.moi.irشودوباورود VINوپالکخودرو
برای تأییدیه برگه معاینه فنی خود اقدام کند ،افزود :حتی
ممکن است فردی دارای برگه معاینه فنی معتبر باشد اما
برایآنجریمهصادرشودکهمیتواندبرایثبتاعتراضیا
شکایت خود به سایت «سیمفا» مراجعه و با درج مشخصات
برایثبتاعتراضاقدامکند.
حسینیمنشبااشارهبهاجرایسراسری«طرحکاهش»از
اول آبانماه در تهران گفت :از اول آبانماه یک هزار دوربین
اعم از دوربینهای چراغ قرمز ،سنجش سرعت ،محدوده
طرح ترافیک و ...مجهز به کنترل معاینه فنی شده اند و هر
خودروییکهازمقابلدوربینهاینظارتیتهرانعبورکند،
در صورت نداشتن معاینه فنی جریمه میشود بنابراین
رانندگانخودروهایسال 90بهقبلبایدبرگهمعاینهفنی
داشتهباشند.
در عین حال به گفته رئیس پلیس راه��ور با اج��رای LEZ
خودروهایفاقدمعاینهفنییاخودروهایدارایبرگهمعاینه
فنی نامعتبر دیگر حتی نمیتوانند وارد محدوده زوج و فرد

یادداشت
دو گام پیشرو برای پیشبرد 			
اهداف معاینه فنی
امیر روحی ،کارشناس ترافیک -معاینهفنیدرایران48
سال قدمت دارد .در آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب
سال  1347برای اولین بار ضوابط و آییننامههای مربوط
به معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور به تصویبرسید .پس
از چند سال از تصویب آیین نامه معاینه فنی ،انجام معاینه
فنی بهصورت بسیار مختصر توسط کارشناسان راهنمایی
و رانندگی در برخی از مراکز استان به اجرا درآمد .اما به
دلیل نبود سازوکار منسجم و منظم ،این فعالیت هیچگاه
بهصورت جدی دنبال نشد .در سال  1374به دنبال
جدی شدن وضعیت آلودگی هوا در تهران مجلس قانون
نحوه جلوگیری از آلودگی هوا را به تصویب رساند و ساخت
و توسعه این مراکز را به شهرداریها واگذار کرد.
در سال  1379شهرداری تهران اولین مرکز مکانیزه
معاینه فنی را در پارکسوار بیهقی راهاندازی کرد و تا سال
 1382این مراکز در تهران به پنج مرکز رسید .در سالهای
بعد سازمان محیطزیست  80خط معاینه فنی در هفت
کالنشهر کشور تجهیز کرد .متعاقب اصل  44و با حضور
و مشارکت بخش خصوصی هم اکنون بیش از  300مرکز
معاینه فنی در کشور فعال است .طی این مدت موسسه
استاندارد نیز استانداردهایی را نظیر استاندارد 9181
برای این منظور تهیه و تدوین کرده است .سازما نها و
نهادهای دیگری نظیر شورای عالی محیطزیست ،شورای
عالیهماهنگیترافیک،شوراهایاسالمیشهرها،وزارت
راه و شهرسازی ،پلیس راهور ناجا و دستگاه های مرتبط
دستورالعملها ،بخشنامهها ،شیوهنامهها و مصوبهها و ...
مربوط را تهیه و تدوین کردند تا بتوان به اهداف مشخص در
قانون به طور بهتر و شفافتری دستیافت.
در سال گذشته وزارت کشور از طریق سازمان شهرداریها
و دهیاریها در اقدامی بزرگ و ارزشمند توانست سامانه
یکپارچه معاینه فنی ای��ران بانام مخفف«سیمفا» را با
همکاری شهرداری تهران راهان��دازی کند تا برگه معاینه
فنی ص��ادر شده در تمام شهرهای کشور اعتبار داشته
باشد .همانطور که اشاره شد مقررات و استانداردهای
الزم تهیه و ابالغ شد ،مراکز معاینه فنی در سراسر کشور
تجهیز شدند ،بانک اطالعاتی آنها یکپارچه شد ،آگاهی
و اطالع کافی در این زمینه به وجود آمد ،امکان نظارت
هوشمند و مکانیزه فراهم شد و به نظر میرسد دو گام دیگر
میتواند از دستاندازی و تجاوز رانندگان بیمسئولیت
به هوای شهرها جلوگیری کند .اول کاهش معافیت پنج
ساله خودروها به دو سال و دوم تفکیک معاینه فنی خودرو از
معاینه زیستمحیطی .دلیل این امر ایجاد قابلیت افزایش
تواتر کنترل معاینه زیستمحیطی ،نسبت به معاینه فنی
برای قانون گذار است .به عبارتی در معاینه زیستمحیطی
فقط آالینده اگزوز خودرو اندازهگیری میشود و این کار
بسیار ساده و سریع صورت میگیرد و میتوان آن را هر
سه ماه یکبار هم تکرار کرد اما معاینه فنی بیشتر شامل
آزمودنهای مکانیکی و ایمنی خودرو است که زمانبر
است و به تجهیزات خاص نیاز دارد و میتوان آن را سالی
یکبار کنترل کرد.
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معاینه فنی میتواند بهصورت مستقیم
 ۱۰درصد در کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار باشد

آیا با قانون جدید «معاینه فنی» آسمان آبی می شود؟!

ریز و درشت معاینه فنی خودرو

شوند.سردارتقیمهریگفت:بهعنوانمثالاگرخودرویی
دارای پالک زوج باشد و در روز زوج بخواهد وارد محدوده
زوج یا فرد شود در صورتی که فاقد برگه معاینه فنی باشد،
اجازهورودبهاینمحدودهرانخواهدداشتودرصورتورود
جریمه خواهد شد .شاید همین اعمال محدودیت و جریمه
بودکهباعثشدتابهگفتهمدیرعاملستادمعاینهفنیخودرو
میزان مراجعات رانندگان به مراکز معاینه فنی طی دو ماه
گذشتهحدود 400درصدرشدداشتهباشد.
▪ ▪افزایشمردودیهایمعاینهفنی

«طی یک سال گذشته ح��دود یک میلیون و  600هزار
خودرو با پالک تهران به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده
اند» .مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو ضمن بیان این
مطلب افزود :با توجه به آمار اولیه اعالم شده توسط پلیس
راهورتهران،پیشبینیهابراینبودکهیکمیلیونو800
هزارخودرودرتهرانبیشازپنجسالعمردارندوبرهمین
اساس این خودروها برای تردد در تهران ملزم به گرفتن
برگهمعاینهفنیهستند؛اماازآبانماهگذشتهتاآبانامسال
حدودیکمیلیونو 600هزارخودروباپالکتهرانبهمراکز
معاینهفنیتهرانوشهرستانهامراجعهکردهاندوتعدادی
که در این رقم جای نگرفته اند شامل خودروهای فرسوده
و معیوب و کاربراتوری هستند که حتی اگر به مراکز معاینه
فنیمراجعهکنندبامشکلمواجهخواهندشدونمیتوانند
برگه معاینه فنی دریافت کنند .حسینی منش ادامه داد:
به دنبال اجرایی شدن طرح کاهش آلودگی هوای تهران
میزان مردودی های خودروها در معاینه فنی از  27درصد
به 40درصد رشد پیدا کرد و این رقم به معنای آن است که
ازهر 100خودروبهطورمیانگین 40خودروبهدلیلنقص
فنیوسیستمایمنیوعیوبظاهریردشدهوپسازاصالح
وبرطرفکردنمشکلبهمراکزمراجعهکردهاند.

وی افزود :دستاورد بزرگ دیگری که در مهرماه حاصل شد
میزان 7درصدیمردودیهادرسالهایگذشتهبهواسطه
آزمایشآالیندگیخودروبوددرحالیکهدرمهرماهامسال
اینرقمبه 15درصدافزایشپیداکردواینامرازتاثیرمعاینه
فنیبرمیزانآلودگیهواحکایتدارد.بهعبارتیاینتعداد
همان خودروهایی بودند که خود را ملزم به مراجعه برای
معاینه فنی نمی دیدند .عالوه بر این میزان رشد مراجعات
طیدوماهگذشتهنیزموضوعیقابلتاملاستبهنحویکه
طی دو ماه اخیر به طور میانگین روزانه هفت هزار مراجعه
بهمراکزمعاینهفنیصورتگرفتکهنسبتبهمدتمشابه
سالگذشتهحدود 400درصدرشدداشتهاست.
▪ ▪رصدتاثیرگذاری«معاینهفنیخودرو»

اما اجرای این طرح با تمام دردسرهایش بر حول یک محور
می چرخد و آن هم کاستن از آلودگی هوای پایتخت است.
بدونشکنتیجهگرفتناز«طرحکاهش»میتواندمردمرا
درپشتیبانیجدیباآنهمراهکند.ازمدیرعاملستادمعاینه
فنی می پرسیم امکان رصد کاهش آالیندگی ها چه زمانی
فراهممیشود؟حسینیمنشپاسخداد:اجراییکطرح
موقتمانندطرحکاهشنمیتواندبااینسرعتتاثیرگذار
باشد بلکه طرح کاهش بلند مدت است .ضمن آن که حتی
اگرامسالهمهخودروهایشهرمعاینهفنیدریافتکنندباز
همتعدادزیادیخودروزیرپنجسالداریمکهبراساسقانون
هنوزمعاینهفنیدریافتنکردهاندولیخودروهاییآالینده
هستند.چراکهبراساساذعانخودروسازهاکاتالیستیک
خودرویصفرکیلومتربیشازدوسالکارنمیکندوازدوتا
پنج سال و درست در زمانی که قانون برای دریافت معاینه
فنیتکلیفیقرارنداده،خودروآلودگیتولیدمیکند.بههر
صورتشهروندانمیتوانندآثارطرحیراکهامسالشروع
شده در سال های آینده لمس کنند .وی خاطرنشان کرد:

...

البتهاینامکانهموجودداردکهتاپایانزمستانهمبتوان
اینموضوعراارزیابیکرد.

گفتگو

▪ ▪مجلسیهاعجلهکنند

اجرای«طرحکاهش»،سالآیندهدرکالنشهرها

اما افزایش اعتبار معاینه فنی خودروها از دو سال به پنج
سال ماجرایی است که کارشناسان بسیاری بر آن خرده
گرفتهاند اما گویا مشخص نیست این موضوع در سالهای
قبل از کجا آبخورده است .مدیرعامل ستاد معاینه فنی
خودرو درباره این ماجرا اظهار کرد :این اتفاق در سال 89
رخ داد و از همان زمان هم معاینه فنی خودرو پنج ساله شد
اماوقتیآنراپیگیریمیکنیمهیچکسزیربارآننمیرود.
حسینیمنشاضافهکرد:البتهبراساسالیحههوایپاککه
اخیر ًا تقدیم مجلس شد سن معاینه فنی به دو سال کاهش
پیدا میکند ،کلیات این الیحه در مجلس به تصویب رسید
و برای تصمیمگیری بر روی جزئیات آن جلسهای برگزار
شدکهمتأسفانهمجددبهشوردومرفتواکنونبایدمنتظر
نتیجه باشیم .فقط امیدواریم ازآن جا که آلودگی هوا در
کالنشهرهادردوماهآذرودیبهبیشترینحدخودمیرسد
ومسببآلودگیهمخودروهاهستند،بررسیوتاییدآنبه
سال آینده موکول نشود چراکه در غیر این صورت امسال را
هم از دست خواهیم داد .وی تأکید کرد :امیدواریم مجلس
بافوریتاینالیحهرابهتصویببرساند.

دانشپور-بعدازمشخصشدنآثارطرحآزمایشی(پایلوت)
«کاهش» و موفقیت آن در تهران ،طرح مذکور سال آینده در
کالن شهرهایی مانند مشهد ،شیراز ،اصفهان ،اراک و اهواز
هم اجرا خواهد شد .مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو
ضمن بیان این مطلب اف��زود :در مرحله اول ،طرح کاهش
بهصورت آزمایشی (پایلوت) در تهران انجام میشود و بعد از
انجامموفق،دربقیهکالنشهرهااجراخواهدشد.سیدنواب
حسینیمنشادامهداد:ستادمعاینهفنیخودرودرروزهای
گذشته در اوج قرار داشت و میزان مراجعه ها به روزی هفت
هزار خودرو رسید که حاکی از موفقیت طرح در تهران بوده
است .وی با ابراز امیدواری از اینکه با حصول تجربه خوب
طرح کاهش در تهران این طرح در کالنشهرهای دیگر هم
اجرا شود اضافه کرد :ابتدا باید منتظر باشیم تا آثار این طرح
مشخص و ایرادهای احتمالی آن برطرف شود .در چنین
شرایطی ش��ورای عالی ترافیک بهعنوان متولی این طرح
در وزارت کشور بقیه کالنشهرها را هم به اجرای آن ملزم
خواهد کرد .وی تأکید کرد :شهرهایی مانند مشهد ،شیراز،
اصفهان،اراکواهوازدرمرحلهدوموارداجرایطرحکاهش
خواهند شد .مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو با اشاره به
الیحه هوای پاک که به تازگی تقدیم مجلس شد بر ضرورت
کاهش سن معاینه فنی به دو سال تأکید کرد و گفت :سن
معاینهفنیخودروهادرکشورهایپیشرفتهباتوجهبهسطح
باالی فناوری ساختی خودروهای آنها بیشتر از دو سال
نیست.آنهاحتیزمانمعاینهفنیرابراساسمیزانپیمایش
خودروطبقهبندیمیکنندومعتقدندخودروییکهپیمایش
بیشتریداردبایدزودتربررسیشودکهاینزمانیکسال و
حتیششماهتعیینمیشود.ایندرحالیاستکهدرکشور
مابهطورناگهانیزمانمعاینهفنیراازدوبهپنجسالافزایش
میدهند.ویباتأکیدبراینکهماازنظرتجهیزاتواستاندارد
معاینهفنیباکشورهایپیشرفتهمطابقتداریم،خاطرنشان
کرد :مشکل ما در قوانینی مانند باال بودن سن معاینه فنی
خودروهاست.بهعبارتیدرشرایطیکهدرکشورهاییمانند
ژاپن و آمریکا بهعنوان کشور پیشرو سن معاینه فنی دو سال
است اما همین مدتزمان در کشور ما با یک تصمیمگیری
ناگهانی به پنج سال افزایش یافت که این عامل تأثیر زیادی
در افزایش تردد خودروهای معیوب و به دنبال آن افزایش
آلودگیهواداردوازسویدیگردرشرایطیکهدنیابهسمت
حل مشکل آلودگی هوا حرکت کرده است و اکنون به دنبال
حلمعضلتصادفاتجادهایاستاماماهمچناندرجستو
جویراهحلآلودگیهستیم.ویبهتأثیرگذاریانجاممعاینه
فنیخودروهادرکاهشآلودگیهوااشارهکردوتوضیحداد:
در مراکز معاینه فنی ۱۸شاخص در خودرو بررسی و کنترل
می شود که دو شاخص از آن بهصورت مستقیم مربوط به
سطح انتشار آالیندگی خودرو و برخی شاخصها مربوط به
ایمنیخودرواست.

▪ ▪تأثیر 5درصدیخودروهایسنگینبرآلودگیهوا

حسینی منش درب��اره اهمیت معاینه فنی خودروهای
سنگین معتقد است که میزان آالیندگی این خودروها در
مقایسه با خودروهای سبک بسیار ناچیز است بهگونهای
که در شهر تهران حدود  200هزار خودروی دیزلی تردد
دارن��د که یا نخاله بر یا سرویس هستند و شامل  5درصد
خودروها میشوند اما در مقابل آن سه میلیون و 500هزار
خودروی سبک در شهر تردد میکنند .وی ادامه داد :سهم
خودروهای سنگین هرچند که کمتر از  5درصد آلودگی
هوای شهر است اما بازهم برای آنها پیشبینیهای الزم
را انجام دادیم و خودروهای فرسوده ازجمله مینیبوس
و...درحالنوسازیهستندوبهماقولدادهشدهکهتاپایان
سال تمام مینیبوسهای فرسوده به مراکز اسقاط بروند.
به هر صورت هیچ استثنایی وجود ندارد و هر خودرویی که
از مقابل دوربین رد بشود و معاینه فنی نداشته باشد شامل
جریمه خواهد شد .وی همچنین درباره برخی انتقادات
مبنیبراینکهبرخیخودروهابدونحضوردرمراکز،برگ
معاینهفنیدریافتمیکنندتصریحکرد:هماکنونبیشتر
مراکز معاینه فنی به دوربین پالک خوان متصل شدهاند،
ضمنآنکهازخودروتصویرگرفتهمیشودوقبلازپذیرش،
مشخصاتخودروبااطالعاتپلیسمطابقتدادهمیشود،
ازاینرومحالاستخودروییبدونمراجعهبهمراکزمعاینه
فنی بتواندبرگهمعاینهفنیدریافتکند.
هرچندمردمازسرناچاریاستقبالخوبیازمراجعهبهمراکز
معاینهفنیکردنداماتمامایندغدغههازمانیبهبارخواهد
نشستکهمردمحداقلشاهدآسمانیکمیآبیترباشند.
اکنون باید منتظر بود و دید که آیا با معاینه فنی خودروها،
آسمانآبیبهپایتختوکالنشهرهابازمیگردد؟!

حرف هایتان را با ما به گوش مسئوالن برسانید
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ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در اوﻗﺎت ادار� ﺑﻪ آدرس :ﺑﻠﻮار ﺑﻌﺜﺖ -ﺑﻌﺜﺖ ١١
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻣﺪﺑﺮ )ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺻﻨﻌﺘ� در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس :داﺧﻠ� )٣٨٤٥٤١٠٠ (٣٦٣
زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار� �ﻼسﻫﺎ در اوﻗﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٦ﺗﺎ  ٢٠ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ(www.Eimi.IR) .
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طالیی  -4باطن – قالب – سنگریزه  -5برهنه – زائوترسان
– ولی  -6اعلی – شیمی کربن  -7چهارمین سوره قرآن
کریم – انگشت کوچک دس��ت یا پا  -8اضافی – غوزه
پنبه – خط کش مهندسی  -9بنیان – آنچه که قبال ذکر
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– پهلوان – دشوار  -12خواب سبک – چوپان – گیسو -13
حرف دهن کجی – عید ویتنامی ها – دریاچه حمام -14
افق – لغزنده  -15نزدیکی – پارچه  -16خواهش – از ما
بهتران – چه وقت  -17شگرد – پیدایش – ایستگاه قطار
 -18ماه پرتابی – ویتامین انعقاد خون – فانی  -19شهری
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»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ا�ﺎب و ذﻫﺎب �ﺎر�ﻨﺎن و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ �ﺎﻻﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤ� ﺧﺮاﺳﺎن« را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﻨﻀﻤﺎت آن ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر ذ�ﺼﻼح واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آورد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 /٩٥٢٤٥١٠٧ف

از ﻃﺮ�ﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  www.khpc.irاﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  - (٠٥٨) ٣٢٢٣٤٥٦٠-٦داﺧﻠ�  ٢٧٠٠و  ٢٧٦٠ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.
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