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آدرس غلط متولیان صنعت فشل!
انتقادهای صریح روز یک شنبه عبدالناصر همتی
علیه خــودروســازان ،آن قدر بر این گــروه گران
آمد که ترجیح دادنــد روز گذشته از طریق چند
مقام صنفی خود به این انتقادات پاسخ دهند به
گونه ای که دبیر انجمن خــودروســازان ،مشاور
این انجمن و دبیر انجمن قطعه سازان به میدان
آمدند و با برگزاری نشست خبری به انتقادات
صریح همتی از خودروسازان پاسخ دادند.نقطه
مشترکی که در زمینه صنعت خودرو بین منتقدان
و متولیان آن مشترک است ،فشل بودن و زمینگیر
شدن این صنعت است .روایت دبیر انجمن قطعه
ســازان که اطالعات صــورت هــای مالی هر دو
خودروساز عمده نیز آن را تایید می کند ،حاکی
از زیان بیش از  20هزار میلیارد تومانی این دو
شرکت در فاصله ســال گذشته و نیمه نخست
امسال اســت .خــودروســازان معتقدند که آزاد
نگذاشتن قیمت خودرو و مجوز ندادن به افزایش
قیمت ها ،باعث این زیــان گسترده شده است
و در مقابل ،بسیاری از کارشناسان و نهادهای
ناظر ضعف های مدیریتی جدی و مجموعه ای
از مفاسد و اقدامات حاشیه ای در این صنعت را
باعث زمینگیر شدن آن می دانند ،به گونه ای که
تولید خودرو در نیمه نخست امسال  35درصد
کمتر از نیمه نخست سال گذشته بوده است و

در مقایسه با سال های قبل تر نیز ،روند تولید
خودرو ،کاهش بیشتری یافته است .با این حال
روایت متولیان صنعت خودرو این است که قیمت
خودرو توسط نهادهای ناظر مثل شورای رقابت و
سازمان حمایت تعیین می شود و چون این نهادها
با افزایش بیشتر قیمت مخالفت کــرده انــد ،در
نتیجه خودروسازان با زیان مواجه شده اند .این در
حالی است که برخالف ادعای «سرکوب قیمت»
که خودروسازان مدعی آن هستند ،بررسی نرخ
تورم در هشت سال اخیر از سال  90تاکنون نشان
می دهد که شاخص قیمت ها  4.2برابر شده
ولی قیمت انواع خودروهای داخلی  6تا  7برابر
شده است.آن چه در این میان از سوی متولیان
صنعت خــودرو بــدون پاسخ مانده اســت ،حجم
باالی ناکارآمدی ها و فسادها و تخلفات مختلف
است .مجلس در چهار دوره به تحقیق و تفحص
از صنعت خودرو پرداخته است .در مجالس دوره
ششم ،هفتم و نهم ،تحقیق و تفحص ها نهایی شد
و در مجلس فعلی نیز تحقیق و تفحص از صنعت
خودرو در دست تدوین است .گزارش تحقیق و
تفحص های قبلی نشان داد انتصابات سفارشی،
سرمایه گــذاری های غیراقتصادی و نامعقول،
جایگزینی رابطه به جــای ضابطه در مدیریت
این شرکت ها ،ورود و خــروج افــراد سیاسی در
بدنه مدیریتی شرکت های اصلی خودروساز
و واگــذاری های شائبه برانگیز بخشی از سهام
خودروسازان به شرکت های زیرمجموعه و قطعه
سازان ،تنها بخشی از تخلفات خودروسازان بوده
است .دادگــاه مدیرعامل سابق یکی از شرکت
هــای خــودروســاز و پــرونــده هایی که نشان می
دهد چگونه در شرایط بحرانی بازار ،خودروها از
برخی نمایندگی های نورچشمی سر درآورده
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است ،نشان می دهد که ساختار صنعت خودرو،
ساختاری همراه با رانت و فساد بوده است و در این
ساختار همراه با رانت و فساد ،آدرس فشل شدن
را نه به سمت ادعای غیرواقعی «سرکوب قیمت»
که باید به سمت مدیریت ناکارآمد دولتی و محفلی
خودروسازان برد.واضح است که ادعای سرکوب
قیمت که نقل هر محفل خودروسازان و ترجیع
بند ادعــای آن هاست چقدر خالف واقــع است
ولی اشاره به همین نکته بدیهی نیز ضروری است
که بخشی از معضل بازار خودرو ،کاهش قدرت
خرید به دلیل قیمت های باالی فعلی است که
باعث شده است ،متقاضی واقعی خودرو از گروه
های درآمدی متوسط جامعه ،خرید خودرو را به
تعویق بیندازد .در چنین شرایطی ،مسیر نجات
صنعت خودرو ،افزایش مجدد قیمت و بهرهمندی
هر چه بیشتر از تسهیالت ارزی و ریالی رانتی
نیست .بلکه این صنعت نیازمند شکل گیری
ساختاری شفاف ،عاری از فساد و رقابتی است.
متاسفانه این حرف بسیار تکراری را باز هم باید
تکرار کرد که حمایت بدون قید و شرط از صنعت
خودرو نتیجه نمی دهد و خروجی آن ،همین زیان
انباشته گسترده خــودروســازان اســت .صنعت
خودرو نیازمند حمایتی هدفمند و مشروط است.
حمایتی که برای مدت زمانی مشخص ،به شرط
بهبود ساختار و افزایش بهرهوری باشد .نه آن که
داخلی سازترین خودروی کشور ،با شروع تحریم
ها ،دچــار افت قطعه شــود! این اتفاق که پراید
با بحران کمبود قطعه مواجه شد نشان داد که
داخلی سازترین خودروی کشور چقدر در برابر
فشارهای بیرونی آسیب پذیر است و این صنعت
چه مقدار با وجود حمایت های گسترده طی این
سال ها ناکارآمد باقی مانده است.

سوت زنی ازمشهدکلید خورد
پاداش۲۰۰میلیونی برایافشاگرانفساد
محمدحسام مسلمی  -روز گذشته هفتاد
و پنجمین جلسه علنی شــورای شهر برگزار
شد و اعضا به بررسی و تصویب  10دستور کار
پرداختند و در مهم ترین مصوبه ،آیین نامه
حمایت و تشویق اعالمکنندگان مفاسد اداری
در شــهــرداری مشهد را به تصویب رساندند.
مصوبه ای که حمایت ها و پاداش هایی را برای
افشاکنندگان فساد یا همان سوت زنان در نظر
گرفته است و گامی جدی برای مقابله با فساد
در مدیریت شهری خواهد بود .در بسیاری از
کشورهای دنیا ،برای حمایت از افشاگران فساد
و تشویق آن ها ،قوانینی با عنوان حمایت از سوت
زنان فساد (یعنی اولین افرادی که گزارشی از
یک فساد یا تخلف مالی ارائه می دهند) وجود
دارد که طبق بررسی ها ،بهترین ساز و کار مقابله
با فساد و اختالس است .به گزارش «خراسان»،
موحدی زاده ،نایب رئیس شورای شهر مشهد
دربــاره این آیین نامه گفت :هدف از این آیین
نامه ،ایــن اســت که اگــر در جایی شهروندان
احساس کنند فسادی در سیستم اداری وجود
دارد بتوانند آن را به مراجع خاص گزارش کنند،
ضمن این که گزارش ها باید مستند باشد چرا که
اگر مستند نباشد ،طرف می تواند اعاده حیثیت
کند و در آیین نامه تمام نکات پیش بینی شده
است .بتول گندمی ،رئیس کمیسیون
برنامه وبودجه شورا نیز در حاشیه
صحن علنی دربــاره جزئیات این
آیین نامه گفت :یکی از گالیه های
شهروندان در همه ادوار ،فسادی
بوده که در مجموعه شهرداری به
ویــژه در بخش شهرسازی در
قالب رشــوه وجــود داشته
اســت ،ایــن آیین نامه
یــــک حـــمـــایـــت از
گــزارشــگــر فساد
را ایجاد می کند

که هم کارش تسریع می شود و هم با گزارش
فساد  20درصد از منابع مکتسبه ای که ایجاد
می شود به فردی که این فساد را گزارش کند،
پرداخت می شود .وی افزود :پیش بینی کردیم
سقف این پــاداش  200میلیون تومان باشد،
همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند
ضمن ارتقای شغلی ،دو ماه حقوق و پاداش را
به صورت کامل دریافت می کنند یا شهرداری
تسهیالتی را در اختیار آن ها قرار می دهد .وی
تصریح کرد :در بررسی هایی که داشتیم اولین
شهرداری و شورای شهری هستیم که این آیین
نامه را به تصویب رسانده است و سابقه دیگری
پیدا نکردیم.
▪توضیحات شهردار درباره ساز و کار حمایتی
از «سوت زنان»

شــهــردار مشهد نیز در گفت وگــو با خراسان
درباره ساز و کارهای حمایتی از افشاکنندگان
فساد و تضمین محرمانه ماندن اطالعات آن
هــا توضیحاتی ارائ ــه کــرد و گفت  :قطعا اگر
دستگاهی مانند شهرداری یا قوه قضاییه کشور
در برخورد با فساد جدی باشد ،مطمئنا برای
موفقیت در کار ،نیازمند پشتوانه مردمی است و
بدون این همکاری تحقق آن دشوار خواهد بود،
بنابراین الزمه اجرای این گونه طرح ها به صحنه
آمدن مردم است و مبنای مصوبه قابل تقدیر
شــورای شهر نیز همین موضوع بوده
است« .محمدرضا کالیی» تصریح کرد:
در این حوزه کار ما این است که اوال از
گزارش کنندگان فساد حمایت کرده و
ثانیا مسیری امن ،سهل و سریع
برای انجام این کار آماده
کنیم .در این موضوع
در واقــــع حمایت
از گــزارشــگــران
شامل دو بخش

معاون پرستاری وزیر بهداشت:

استخدام پرستاران بیگانه کذب است
معاون پرستاری وزارت بهداشت با تکذیب
استخدام رسمی پرستار خارجی گفت :بنا به
درخواست تعداد محدودی از آموزش دیدگان
اتباع مهاجر مقیم کشور ،پیش نویس اولیه
تهیه شــده اســـت .بــه گـــزارش پــایــگــاه اطــاع
رسانی شبکه خبر ،مریم حضرتی درخصوص
برنامه«پیگیری»با بیان این که کمتر از  ۱۰نفر
از پرستاران مهاجر بزرگ شده در ایران خواهان
کار در مناطق محروم بودند ،افزود :تنها پیش
نویس اولیه آیین نامه جذب پرستاران جویای
کار اتباع مهاجر که در ایران تحصیل کرده اند
به مسئوالن وزارت بهداشت ارسال شده است.
وی گفت :در صورت موافقت ،این افراد در نقاط
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محروم و در مجموعه نظام سالمت به صورت
پیمانی به کارگیری می شوند.معاون پرستاری
وزارت بــهــداشــت ،درمـــان و آمـــوزش پزشکی
همچنین با رد بیکاری  ۲۰هزار پرستار در کشور
اظهار کرد :تاکنون پنج هزار پرستار به استخدام
درآمــده اند که پس از آمــوزش اولیه مشغول به
کار می شوند همچنین مجوز استخدام  9هزار
پرستار جدید دیگر نیز به سازمان نظام پرستاری
و معاونت پرستاری وزارت بهداشت داده شده
است که تا دو سال دیگر جذب خواهند شد.

خواهد شد ،یک بخش حمایت هایی است که
جنبه پــاداش دارد و در آیین نامه لحاظ شده
است ،بخش دیگر نیز حمایت از امنیت شغلی
و اجتماعی این افــراد است .شهردار مشهد با
تاکید بر این که قطعا اطالعات گزارش کنندگان
فساد محرمانه خواهد ماند ،افزود  :طبیعتا برخی
اطالعات سازمان ها در دسترس افراد محدودی
است و احتمال دارد با افشا کردن فسادهای
آن حوزه ،امنیت شغلی فرد به خطر بیفتد .اما
برای رفع این دغدغه ،ساز و کاری را پیش بینی
کرده ایم که طبق آن ،کمیته ای با مسئولیت
شهردار مشهد مسیر کامل به سرانجام رسیدن
گزارش های فساد را بررسی و حمایت می کند
تا مصونیت های الزم از جمله تضمین به خطر
نیفتادن موقعیت اجتماعی و شغلی فرد ایجاد
شود .کالیی ادامه داد  :اقدام مهم دیگر این است
که گزارش کنندگان باید از پیگیری و به نتیجه
رسیدن گزارش های فساد مطمئن باشند ،به
همین دلیل مکانیزم طراحی شده این گونه
است که اعضای شورای شهر به عنوان معتمدان
مردم گزارش های اولیه را دریافت می کنند و
سپس در اختیار کمیته ذکر شده قرار می دهند.
این کمیته که زیر نظر مستقیم شهردار فعالیت
می کند تا رسیدن گزارش به سرانجام ،پیگیر
آن خواهد بود و نتیجه را نیز به گزارش کننده
اعالم می کند.
▪پاداش ها سقف بودجه ای ندارد

کالیی همچنین در پاسخ به این ســوال که در
شهرداری چه میزان اعتبار بــرای اجــرای این
طرح پیش بینی شده ،گفت  :طبق آیین نامه برای
هر سوت زنی حداکثر تا  200میلیون تومان
پاداش در نظر گرفته شده است اما در اعتبارات
شهرداری برای تعداد موارد سوت زنی در یک
سال سقفی نگذاشته ایم و محدودیت در این
حوزه نخواهیم داشت.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••باید تاسف خــورد بــرای ایــن اقتصاد که
هرجایش سرمایه گذاری می کنی ورشکسته
می شی .مثل حال و روز این روزهای بورس.
•• جالبه همراه اول و ایرانسل پوست زائران
کربال را کندند و کسی هم کار به کارشان
ندارد .واقعا این جا کجاست؟!مسئولی هم
دارد؟ نظارتی هم هست؟
•• تا کی والدین باید از خرج و مخارج روزانه
بزنند برای خرید کتاب های کمک درسی؟
آموزش و پرورش تا کی می خوای تماشاچی
باشی تا انتشارات برای معلم ها کتاب مجانی
بفرسته برای تبلیغ و فروش اون ها؟
•• این پرسپولیسی ها وقتی  6رو نشون میدن
ما به فکر دو تا باالتر آن یعنی 8میافتیم.
قــرمــزی هــای مــحــتــرم! شما کــه خــودتــان
8تاخوردید .پس لطفا این قدر 6رونشون
ندید .حداقل بــرای حفظ آبــروی خودتان،
مراعات کنید.
••مردم نباید خانه و خودرو بخرند تا زمانی
که فروشندگان دست از قیمت های کاذب و
دروغین بردارند .مردم عزیز! نخرید تا دالل
های زالو صفت مجبور شوند به قیمت واقعی
خودرو و مسکن خود رابفروشند.
•• چطور یکی مثل آقای کریمی قدوسی که
عضو کمیسیون امنیت هم هست ،می تونه به
هرکی دلش خواست بدون ترس از مواخذه،
هر اتهامی بزنه؟
•• مگر دولــت از وضعیت حقوقی ماهیانه
نظامی هــای بازنشسته مطلع نیست که
ایــن قــدر راحــت اقــدام به قطع یارانه آن ها
می کند؟! واقعا چقدر دقیق وضعیت افراد
بررسی می شود!
••دولت تدبیر وامید در این چندسال کارخانه
ها وکارگاه هــارا تعطیل کــرد .افرادزیادی
بیکارشدند و زباله گردی رواج یافت .آیا باز
هم جای تعریف وتمجید دارد؟
••یک خانواده را که زن و مرد آن هردو کارمند
دولت هستند با خانواده ای دیگر که زن و مرد
شغل آزاد معمولی دارند یا از بخش خصوصی
حقوق می گیرند مقایسه کنید .در بیشتر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

مــوارد ،کل دریافتی خانواده دوم حتی از
حقوق یک زن کارمند کمتر است!
••اســم خــراســان ورزشـــی تــون رو بــذاریــد
استقالل در به در! خجالت نمی کشید از بس
مطالب استقاللی کار می کنید؟
•• این همه وام تبصره ای که دولت برای قشر
کشاورز اعالم می کند آیا بعد از پرداخت هم
پیگیری می کند که این همه تسهیالت کجا
هزینه می شود؟
••موضوع قتل مندرج درروزنامه یک شنبه
چــه ربطی داشــت بــه کبوتر ب ــازی؟ ظاهرا
مطبوعات عالقه خاصی دارنــد به ایــن که
بگویند نگهداری کبوتر برابر است با شرارت
و مزاحمت! در حالی که افــراد می توانند
باهروسیله یاحیوانی ایجاد مزاحمت کنند.
مانند بوق ماشین ،صدای موتور ،آلودگی
های صوتی وهر کار بدموقع دیگر.
••بهتره آستان های مقدس ،شهرداری ها و
 ...به جای هزینه برپا کردن موکب های مجهز
و پخت و پز در مسیرهای پیاده روی اربعین به
زیرساختهایبهداشتیوترددزائرانکمک
کنند و نذورات رو به عراقی ها بسپارند .برپا
کردن موکب با همه امکانات ممکنه باعث
از رونق افتادن موکب های ساده اما سراسر
عشق مردم عراق بشه.
••رمز پویای یک بار مصرف رو فعال کردم.
حاال تا رمز رو کپی می کنم و میرم از اپلیکیشن
برای انتقال وجه یا خرید شارژ استفاده کنم،
رمــز عــوض مــی شــه .چــون کــا یــک دقیقه
فرصت گذاشتن و بالفاصله رمزش غیرقابل
مصرف می شه .تو یک دقیقه چطور می شه
شماره کــارت ،رمــز دوم ،عــدد چهار رقمی
وتاریخ کارت رو وارد کنیم؟ من که ۲۸سالمه
نمیتونم با سرعت بزنم.
•• چرا در صفحه حوادث مسائل را چنان شرح
و بسط می دهید که بسیار مشمئز کننده
است و تا آخر روز حال انسان را بد می کند؟
••می خواستم خواهش کنم گزارشی تهیه
کنید از خانواد ههایی که یارانه شون قطع
شده ،درحالی که حقشونه.

نمابر05137009129 :

••ازریاست قوه قضاییه می خواهم هرچه
زودتــرازســایــت دیواروشیپور بخواهند که
مسکن وخــــودرو راازســـایـــت خــودحــذف
واین کار رابه امالک و نمایشگاه ها واگذار
کنند تا بیشترازاین شاهد به هم ریختگی
بازارنباشیم.
••تعطیل شدن پنج شنبه ها به معنی کاهش
ســاعــت کـــاری نــیــســت .اگ ــر کــمــی بیشتر
کارشناسی شود مطمئنا تعطیلی دو روزه
مزایای زیادی برای همه خواهد داشت.
•• کی می دونــه بــرای شکایت از قطع یارانه
باید به کجا شکایت کرد؟ با چهار تا بچه مدت
چهار ساله که یارانه ما رو قطع کردند و هرچی
اعــتــراض کــردیــم ،مــی گویند کــه در دست
بررسی است! معلوم نیست حق چند خانوار
مثل ما ضایع شده وکسی هم جواب گو نیست.
•• بازنشسته ام و ماهانه دو میلیون و 400
هزارتومانحقوقمیگیرم.رفتمسوپرمارکت
محل،قسطبدمدیدمحسابمموجودیندارد.
متوجه شدم یارانه ام را واریز نکرده اند .آقای
روحانی متشکرم از این همه دقــت! خیلی
خوب افراد ثروتمند رو شناسایی می کنید!
•• علت این پارازیت هایی که به تازگی شدید
شــده چیست؟ ما در منطقه الدن و اقبال
حتی شبکه های صدا و سیما رو هم با مشکل
دریافت می کنیم.
•• نمی دانــم چــرا کمیته ام ــداد و سازمان
بهزیستی و دیگر نهادها هماهنگ نیستند
که شخصی بتواند با گرفتن حقوق میلیونی
مستمری بگیر هر دو سازمان هم باشد .چرا
ماهانه بررسی نمی شود؟
••سریال ستایش خیلی سطح پایین است و
تمام اتفاقات و دیالوگ ها تکراری ،دم دستی
و قابل حدس است .نمی دانم چطور برخی از
آن خوش شان آمده؟
•• واقعا چرا در برخی محیط های درمانی
آزمایشگاهی حدود و حریم بین برخی پرسنل
با جنس مخالف رعایت نمی شود و شوخی
هــای نامتعارف پررنگ اســت؟ آیــا خداوند
نمی بیند؟

رئیسی:اصلیترینراهکارپیشگیریازفساد،شفافسازیاست
رئیس قوه قضاییه گفت :اصلی ترین راهکار
پیشگیری از فساد ،شفاف سازی نظام اقتصادی
کشور و نهادینه سازی شفافیت است.به گزارش
روابط عمومی قوه قضاییه ،آیت ا ...سید ابراهیم
رئیسی روز دوشنبه در جلسه شــورای عالی
قوه قضاییه با اشــاره به ضــرورت پیشگیری از
مفاسد اقتصادی افزود :بر این اساس ،سامانه
های مربوط در بخش گمرکات ،بانک ها ،امور
مالیاتی و مانند آن باید فعال و به یکدیگر مرتبط
شوند تا کارآفرین ،سرمایه گــذار ،بازرگان و
تسهیالت بگیر ،در یک بستر هوشمند ،نظارت
پذیر شوند.وی با تاکید بر لــزوم نظارت های
هوشمند و رصد به هنگام و دایمی ،به قانون
ارتــقــای سالمت نظام اداری اشــاره و اظهار

کــرد :این قانون بسیار قانون خوبی است که
البته در بعضی حوزه ها عملیاتی نشده است.
ما از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم
که زمــان اجــرای ایــن قانون را تمدید کنند.
رئیسی با اشاره به نقش هیئت های رسیدگی به
تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد بیان کرد:
این هیئت ها ابزاری برای خود ادارات و دستگاه
ها هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین
بلکه در همه سطوح باید توجه الزم را داشته
باشند و فعال کردن این هیئت ها می تواند بسیار
کارآمد باشد.وی افزود :از سوی دیگر ،فعال شدن
حراست ها به عنوان چشم بینای مدیران بسیار
مهم است و باید با بینایی ،شنوایی ،حساسیت
و پیگیری جــدی ،اجــازه شکل گیری فساد را

سخنگوی وزارت امور خارجه درپاسخ به خراسان:

ترکیه درخصوص ایلیسو قول هایی به ایران داده است

هـــادی محمدی – ســیــد عــبــاس مــوســوی،
سخنگوی وزارت امــورخــارجــه در پاسخ به
ســوال خراسان درخصوص آخرین وضعیت
دیپلماسی آب میان ایران و ترکیه بر سر پروژه
های سد سازی بزرگ این کشور از جمله ایلیسو

خاطرنشان کرد  :همان طور که دکتر ظریف
گفته اند ترکیه عضو هیچ کنوانسیون حقوق آب
در دنیا نیست و اگر کشوری به کنوانسیون های
حقوقی خاص نپیوندد اگرچه آن کنوانسیون
قابل استناد است اما نمی توان از طریق روش

ندهند .به هر حال نظارت های درون سازمانی
بهترین راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستی
ها و نواقص پیش از تبدیل شدن مسئله به بحران
و معضل اســت.وی خاطر نشان کــرد :همه این
اقدامات در کنار رسیدگی های منصفانه و عادالنه
دستگاه قضایی می تواند در مقابله با فساد موثر
باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر
در تــراز انقالب اسالمی و به دور از هر فسادی
باشد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش
تاکید کرد  :دشمنانی که امــروز دم از مذاکره
میزنند ،دنبال رفع مشکل ملت ما نیستند بلکه
با تحمیل توافق های ظالمانه در پی کاهش نقش
جمهوری اسالمی در منطقه ،شکست راهبرد
مقاومت و ایجاد اختالف در داخــل کشورند.
های معمول حقوقی موضوع را پیگیری کرد و
پیگیری های درون کنوانسیونی عملی نیست.
وی ادامه داد  :البته مسائل محیط زیستی برای
همه ما به ویژه در منطقه کم آب غرب آسیا مهم
و جدی است اما این ها را باید در یک مکانیزم
دوستانه و گفت وگوهای فی مابین بین کشورها
حل و فصل کنیم  .دولت ترکیه هم تاکنون در
گفت وگوهایی که داشتیم مشارکت داشته و
قول هایی داده که این پیگیری ها ادامه دارد .

