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مصوبه تازه وزارت راه و شهرسازی راه دور زدن قوانین ساخت وساز را بست

قانون فروشی ممنوع 

4

مائده امینی – شــهروند| قانون فروشــی 
شــهرداری ها به آخر راه رســید. دیــروز پایگاه 
اطالع رســانی وزارت راه و شهرســازی از مصوبــه 
جدیــدی رونمایی کرد کــه بر اســاس آن دیگر 
شــهرداری ها نمی تواننــد قوانین شهرســازی را 
فروخته و به قانون شــکن ها اجازه ساخت وســاز 
بدهند. پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی 
در این باره به »شــهروند« توضیــح می دهد: »با 
مصوبه تازه شــورایعالی معماری و شهرســازی از 
خرید ضوابط در کمیســیون ماده 100 جلوگیری 
می شود.« داستان از این قرار است که پیش از اینها 
برای جلوگیری از ایجاد تخلف در ساخت و ســاز، 
برای هر تخلف یک جریمه در نظر گرفته می شــد 
و از آنجا که کمیســیون ماده 100 به شهرداری ها 
اجازه می داد از محل جرایم ساخت وســاز درآمد 
داشته باشند، تخلفات شهرسازی نه تنها معماری 
شــهرهای ایران را به هــم ریخت کــه به محلی 
بــرای درآمدزایی شــهرداری ها تبدیل شــد. به 
همین ترتیب قانون شــکنی در شهرسازی وجهه 
خوشــایندی برای متولی اجرای قانــون گرفت. 
محمدمهدی مافی، بازرس انجمن انبوه ســازان به 
»شــهروند« می گوید: ضعف قانونی در شهرسازی 
باعث شد شــهرداری ها با فروش قانون به راحتی 
حقوق شــهروندی را نقض کنند و مالک بی چون 

و چرای هوا و زمین شوند. 
از خرید قانون جلوگیری می شود

فرهنــگ  و  قانون فروشــی  از  اســت  قــرار 
جریمه پــروری جلوگیــری شــود. موضوعی که 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی بارها آن را 
دســتاویز انتقادهای تند و تیز خود به شهرداری ها 
قرار داده اســت. حاال پیروز حناچی، معاون وزیر 
راه و شهرسازی به »شهروند« می گوید: »با مصوبه 
تازه شــورایعالی معماری و شهرســازی از خرید 
ضوابــط در کمیســیون مــاده 100 جلوگیری 

می شود.« 
او در ادامــه می گویــد: »موضوع اصلــی ماده 
100 قانون شــهرداری ها جلوگیــری از تخلفات 
ساخت وساز است. دو دســته تخلف داریم کسانی 
که پروانه ساخت وساز دارند و نسبت به آن تخلف 
می کنند. دســته دیگر هم کســانی هســتند که 
حتی پروانه ساخت وســاز ندارند. وظیفه پیگیری 
و رسیدگی هر دو مورد به عهده اعضای ماده 100 
است. راه اولی که این کمیســیون می تواند پیش 
بگیرد، قلع و قمع است که این شیوه برخورد خیلی 
وقت است، منسوخ شده است و اجرا نمی شود. راه 
دوم برخورد هــم از این قرار اســت که در صورت 
مغایرت با ضوابط شهرســازی، فنی و بهداشتی از 

سازنده متخلف جریمه دریافت می شود.«
حناچی می گوید: »به طور مثال تراکم فروشــی 
پدیده ای اســت که ظاهرا تخلف نیســت چرا که 
شــهرداری با آن موافق اســت؛ اما ماهیت این امر 

تخلف است و باید از آن جلوگیری شود.«
کمیسیون ماده 100 به زبان ساده تر

ماده 100 شهرداری قرار است ساخت و ساز های 
شهری را سر و سامان داده و از تخلفات ساخت  و ساز 
جلوگیــری کند. مالــکان اراضی و امــالک واقع 
در محدوده شــهر قبل از هر اقدام عمرانی باید از 
شهرداری پروانه ساخت وســاز بگیرند. شهرداری 

مکلف به جلوگیری از عملیات ســاختمانی بدون 
مجوز و خالف پروانه صادره در زمین های محصور 
و غیرمحصــور اســت و این دســته از موضوعات 
در کمیســیون ماده 100 بررســی می شود. این 
وســط اما چیزی که کار دســت دو طــرف داده، 
ردیف بودجه ای اســت که از جرایم ماده 100 به 
شــهرداری ها اختصاص یافته و باعث شــده است 
که شــهرداری ها از تخلف های ساخت وساز خیلی 
هم دلخور نباشند. حناچی به »شهروند« می گوید 
که همه شــهرداری ها ممکن اســت ناخودآگاه از 
تخلف های ساخت وســاز اســتقبال کنند چرا که 
بخشــی از بودجه  این ارگان در گروی جریمه های 

ناشی از این تخلف هاست.
تصمیمات خود را مرتب گزارش دهید

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه 
جدیدی کمیســیون ماده 100 را موظف کرد که 
تصمیمات خود درباره تخلفات ساخت وســاز را به 
صورت مرتب و دوره ای به این شــورا گزارش کند. 
براساس این مصوبه شهرداری ها مکلف هستند از 
ساخت و سازهای بدون پروانه و تخلفات ساختمانی 
جلوگیری کنند. بنا بــر اعالم پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرســازی، در نامه حناچی به اســتانداران 
آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 
در جلسه مورخ 1395/09/22، پیرو صورتجلسه 
مورخ 1392/0۸/12 کمیتــه فنی و ارایه گزارش 
دربــاره کمیســیون مــاده 100 و ضوابط مالک 
عمل این کمیســیون درخصوص بررســی اصول 
شهرسازی موضوع تبصره یک ذیل ماده فوق الذکر 
با عنوان »اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی« و 

همچنین سایر موارد آن مصوب کرد: 
منظور از اصول شهرســازی، فنی و بهداشــتی، 
اصــول و ضوابط طرح هــای جامــع و تفصیلی و 
مصوبات شورایعالی شهرســازی و معماری ایران 
و مقررات ملی ســاختمان اســت. شــهرداری ها 
مکلفند از ساخت و سازهای بدون پروانه و  تخلفات 

ســاختمانی جلوگیــری کننــد. دبیرخانه های 
کمیســیون ماده 100 ملزم به ارایه گزارش های 
دوره ای از نتایج تصمیمات کمیســیون ماده 100 
به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 

هستند. 
پرونده تخلفات سنگین تر شده است

انضباط شــهری از دست رفته اســت. حناچی 
می گوید: مدتی اســت پرونده تخلفــات و معامله 
بر ســر تخلفات سنگین تر شده اســت. به همین 
منظور کمیســیون ماده 100 تصمیم گرفت برای 

جلوگیری از خرید ضوابط اقدامی کند. 
بــر همیــن اســاس پایــگاه خبــری وزارت 
راه و شهرســازی اطالعیه ای منتشــر کــرد که به 
موجب آن، براســاس مصوبه جدید شــورایعالی 
شهرسازی کمیســیون ماده 100 موظف شد که 

تخلفات ساخت وساز را گزارش کند. 
حاال شیوه قانون گذاری دوباره دردسر ساز شده 
و ضعف های قانونی باعث شــده است اجرا نکردن 
قانون به ســود متولی اجرای مقررات تمام شــود. 
همین مســأله به ســادگی مجوز قانون شکنی در 
حوزه شهری را ایجاد می کند. با این وجود  آیا این 
مصوبه تازه پرونده تخلفات ساختمانی را سبک تر 
می کند؟ یا باز هم عده ای پیدا شده و از این آب در 
هر صورت گل آلود ماهی می گیرند و به عبارتی آیا 
تمام راه های نفوذ قانون شــکنی در مصوبه جدید 

بسته شده است؟
در دام ذینفعی افتاده ایم 

محمد مهــدی مافی، عضو انجمن انبوه  ســازان 
معتقد اســت که تا حدی ضوابط دست و پای مردم 
را بســته اســت. از طرفی شــهرداری مردم را به 
جریمه شدن تشویق کرده و به آنها توضیح می دهد 
که اگر جریمه بشــوند، برای شان صرفه اقتصادی 
بیشتری دارد. منفعت طلبی مالکان هم که زیر بار 
هیچ قانون و ضابطه ای نمی روند یک سر دیگر این 
ماجرا را گرفته و می کشد. او به »شهروند« می گوید: 

بهتر است ســاز و کاری تدوین شود که خود مالک 
ترغیب به ساخت وســاز غیرقانونی نشود نه اینکه 
هر نوعی می پســندد ســاختمانش را ساخته و با 

دادن جریمه مشکل را حل کند. 
همه اینها یعنــی در دام ذینفعــی افتاده ایم و 
در این میان تنها چیزی کــه ارزش ندارد، حقوق 
معنوی و اقتصادی شهروندان است که طنابی شده 
در دست مالکان و شــهرداری؛ هر که زورش بیش 

منافعش بیشتر. 
 مالک هوا و زمین شده اند 

هم مالک هوا شــده اند هم زمین. شهرداری ها و 
انبو ه سازان از خرید و فروش هوا معامله پر سودی 
می کنند. آسمانخراش هایی که به راحتی و با خرید 
چند ضابطه و قانون و پرداخت جریمه سر به فلک 
می کشند و برای شهروندان گرانی و شلوغی به بار 
می آورند. مافی به »شهروند« می گوید: کاش حاال 
که برای نخســتین بار بعد از انقالب آقای روحانی 
منشوری را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی 
ارایه کــرده، ارگان های مربوطه بــه حقوق مردم 
در زمینه سطح بهره وری شــان از مسکن و سطح 
شــهر بیشــتر توجه کنند.  محمدمهــدی مافی، 
عضو انجمن انبوه ســازان به »شهروند« می گوید: 
کمیســیون ها محملی بــود برای رســیدگی به 
کارهایی که خالف اصول مدون توسط سازندگان 
صــورت می گرفــت. ســازنده ها به راحتی تخلف 
می کردند. تخلف هایشان در این کمیسیون تأیید 
شده و جرایمی برای آن تعیین می شد. سازنده ها 
هم با یک دو دوتا چهارتای ســاده بــه این نتیجه 
می رسیدند که جریمه پرداختن خیلی کم خرج تر 
و کم دردســرتر از زیر بار قانون رفتن است. قضیه 
تخلف شــان با پرداخت جریمه فیصله می یافت و 
به همین سادگی اســتانداردهای شهرسازی زیر 
پا گذاشــته می شــد. اتفاقی که به نظر می رســد 
وزارتخانه تحت مدیریت عباس آخوندی به دنبال 

بستن پرونده آن است.

سازمان فناوری اطالعات: 

 دولتی ها اطالعات محرمانه را 
در گوگل نگذارند 

ایرنا| نصــراهلل جهانگرد رئیس ســازمان فناوری 
اطالعات اعالم کرد: سازمان های دولتی حق ندارند 
اطالعات محرمانه خود را در موتور جســت وجوی 
گوگل قرار دهند. او با تأکید بر این که این کار خالف 
است و با متخلف برخورد می شود، افزود: شبکه ملی 
اطالعات باید بیشــتر مورد استفاده سازمان ها قرار 

گیرد، زیرا امنیت آن تأمین شده است.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران
رشد اقتصادی  سال آینده، 7/7درصد

مهر| محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه گفت: از  ســال 92 تا ابتدای دی پارســال 
5میلیــارد و۷00 میلیــون دالر ســرمایه گذاری 
خارجی در 113 طرح صورت گرفته که این رقم در 
یک ســال اخیر، بیش از 11 میلیارد دالر بوده است. 
او افزود: رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای  سال 
آینده ۷.۷درصد اســت؛ این درحالی است که رشد 
اقتصادی ۶ماهه امسال با احتساب نفت 5/۶ درصد و 

بدون محاسبه آن 5/۴ درصد بود.

کاهش رسوب کاالی وارداتی به 5 روز
شهروند| ولی آذروش مدیرعامل و نایب رئیس 
هیأت مدیره شرکت ســهامی انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی ایران )ســهامی  عــام( اعالم کرد: 
این شــرکت از زیاندهی خالص شــده و به مسیر 
ســوددهی افتاده اســت. او اعالم کرد، هم اکنون 
بیشتر از ۴0 درصد سهام شرکت سودده شده است 
و تا  سال آینده این شرکت به طور کامل از زیاندهی 
خارج می شود. آذروش همچنین توضیح داد: سهم 
و ضریب نفوذ این شــرکت دربــازار به رغم کاهش 
واردات 9ماهه در همسنجی با پارسال از ۷.۶ درصد 

به ۸.۷ درصد افزایش یافت. 

 هر دقیقه ۱4 نفر 
وارد بازار کار می شوند 

تســنیم| علی ربیعی وزیرتعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشــاره به این که اکنون با پایداری رشد 
بدون اشــتغال مواجهیم، گفت: پارسال هر دقیقه 
5نفر و امسال هر دقیقه 1۴نفر به میزان متقاضیان 
کار اضافه شــدند. او با بیان این که به طور متوسط 
در سه سال گذشته ســاالنه بیش از ۶00 هزار شغل 
ایجاد کردیم، گفت: در  سال 1392 جمعیت شاغل 
ما 21 میلیون و300 هزار نفر بود که در  سال 139۴ 
به 21 میلیون و9۷2 هزار و در تابســتان  سال 95 به 

حدود 23 میلیون نفر رسید.

 یارانه سالمندان 
به 400هزار تومان می رسد

ایرنا| علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه، اجتماعی 
دیــروز در دیدار با هموطنان مســیحی اعالم کرد: 
تالش می کنیم یارانه سالمندان را بین 3۶0 تا ۴00 
هزار تومان افزایش دهیم. او که برای تبریک سال نو 
میالدی در جمع ایرانی های مسیحی حاضر شده 
بود،از افزایش20 درصدی حقوق مستمری بگیرانی 
که حداقل را دریافت می کنند، برای سال آینده نیز 

خبر داد.

   شهرداری ها دیگر نمی توانند جریمه بگیرند و اجازه ساخت وساز غیر اصولی را صادر کنند
  معاون وزیر راه و شهرسازی جزییات قانون تازه را به »شهروند« توضیح داد

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

افزایش سهم ایران در صندوق جهانی پول 
دولت با چهاردهمین دور افزایش ســرمایه ایران 
در صندوق بین المللی پول و پرداخت 9۶2 میلیارد 
و 1۷5 میلیــون و ۸33 هــزار و 591 ریــال، بابت 
مابه التفاوت معــادل ریالی این افزایش ســرمایه 
موافقت کرد. بر این اســاس وزارت اقتصاد باید بابت 
این افزایش، سفته الزم را در اختیار بانک مرکزی قرار 

دهد. »مهر«

اجرای توافق اوپک کلید خورد
کشــورهای تولید کننده نفت و اعضای اوپک از 
دیروز کاهش عرضه نفت به بازار جهانی را کلید زدند. 
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، 
در روز 30 نوامبر توافق کردند تا مجموع تولید نفت 
خود را 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این 
توافق از سوی کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو 
اوپک نیز مورد حمایت قرار گرفت و این کشورها در 
روز 10 دسامبر متعهد شدند تا مجموع تولید نفت 
خود را ۶00 هزار بشکه در روز کاهش دهند. اجرای 
هر دوی ایــن توافقات از دیروز تا ۶ مــاه آینده آغاز 

می شود. »فارس به نقل از اسپوتنیک«
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خطر نفوذ به گوشی های اندرویدی

 
مهر| مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات 
رخدادهــای رایانــه ای مجوزهــای برنامه های 
کاربردی سیستم عامل اندروید را تحلیل کرد و 
نسبت به خطرات احتمالی نفوذ اپلیکیشن ها به 
گوشی های موبایل کاربران هشدار داد. بسیاری 
از اپلیکیشــن های اندرویدی چــه ایرانی و چه 
خارجی با دریافت یکسری مجوزهای حساس با 
اســتفاده از مهندســی اجتماعی و عدم آگاهی 
کافی کاربران اقدام به سرقت اطالعات کاربران 
می کنند. در ابتدا باید عنوان کرد که مجوزهای 
اندروید درخواست نیســتند بلکه یک اعالن یا 
اطالع رســانی را بــه کاربران اعــالم می دارند. 
 هنگامــی  کــه یــک برنامــه کاربــردی را از

 Play Store دریافت و نصــب می کنیم، یک 
پنجره پاپ آپ ظاهر می شود که تمام مجوزهای 
درخواســتی برنامــه کاربردی موردنظــر را به 
نمایش می گــذارد که این مجوزهــا می توانند 
دسترســی بــه حافظــه گوشــی موردنظــر، 
تماس هــای تلفنی، ارتباطات شــبکه و غیره را 

داشته باشند. 

روحانی هم درگیر کلش شد 

 
تســنیم| وزیر ارتباطات پیرو قولــی که برای 
پیگیــری اختــالل ایجاد شــده، بــرای بازی 
بــا  را  موضــوع  بــود،  داده  کلش آوکلنــز 
رئیس جمهــوری نیز مطرح کرد. اواســط هفته 
گذشــته برای چندمین بار دسترســی به بازی 
کلش آوکلنز با مشــکل مواجه و سپس رفع شد.  
عبدالصمد خرم آبادی- معاون قضائی دادستان 
کل کشــور- درباره اختالل ایجادشــده دربازی 
»کلش آوکلنــز« از اعمــال محدودیــت برای 
دسترســی به این بازی خبرداد و گفت: اکثریت 
قریب به اتفاق اعضــای کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانــه با اعمــال محدودیت برای 
دسترســی به این بازی موافقــت کردند. وزیر 
ارتباطات، بعد از اعتــراض کاربران، طی پیامی 
اینستاگرامی گفته است که اگرچه موضوع بازی 
کلش درکمیتــه تعییــن مصادیــق محتوای 
مجرمانه تصمیم گیری شــده، ولی بــا توجه به 
قولی که داده بودم، روز گذشته موضوع و مطالب 
مطرح شــده را با رئیس محترم جمهوری مطرح 

کردم و امیدوارم به  زودی مشکل حل شود.

ویژه
دیدار مهندس عراقی معاون وزیر نفت و مدیر عامل 

شرکت ملی گاز ایران با استاندار استان گلستان
  محمد علی شربتدار-گلستان| به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان گلستان، مهندس عراقی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی 
گاز ایران با حضور دراستانداری گلستان با دکتر صادقلو دیدار و گفت و گو 
کرد. در این دیدار که مهندس مومنی مدیر گازرسانی  و بوجار زاده رئیس 
روابط عمومی شرکت ملی گاز و مهندس جمال لیوانی مدیر عامل و اعضای 
هیأت مدیره گاز گلستان ایشان را همراهی می کردند، پیرامون  راهکارهای 
پیشگیری از افت فشار گاز و همچنین مدیریت بهینه و ایمن از گازطبیعی 
و فرهنگ سازی مصرف   تبادل نظر شد. در این نشست معاون وزیر نفت و 
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، پیرامون اهم برنامه ها و اقدامات شاخص 
شرکت ملی گاز در زمینه روند توسعه گاز رســانی در کشور و همچنین 
اهمیت مقوله اطالع رسانی و  فرهنگ سازی مدیریت مصرف مطالب مهمی  

ارایه نمودند.

صنعتخودروغیراقتصادیادارهمیشود

هرچند که ایران با ســهم 1.2 درصدی از تولید 
خودرو جهــان یکی از بزرگتریــن تولیدکنندگان 
بزرگ دنیا بــه لحاظ کمی به شــمار می آید، اما به 
لحاظ کیفیت محصوالت جایگاه چندان مناســبی 
را ندارد. این عدم توفیق درشــرایطی حاصل شده 
که صنعت خودرو با ســهم 1.2 درصــدی از تولید 
ناخاصل داخلی لکوموتیو صنایع نامیده می شود و 
با ایجاد اشتغال برای 5 هزار نفر به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم یکی از ارکان اصلی ایجاد شغل در 
سال های گذشته بوده است، اما با وجود تمام اینها 
و تالش های صورت گرفته بــرای انتقال تکنولوژی 
نتوانســته اند دراین مســیر چندان موفق باشند و 
فعالیتشــان عمدتا با زیان همراه بوده یا از ســود 
کافی برخوردار نبوده اســت. بررسی ترازهای مالی 
دوقطب بزرگ خودروسازی ایران در سال های ۸9 
تا 93 نشان می دهد ســرمایه گذاری این شرکت ها 

بلندمدت بوده، درحالی  که تأمین مالیشان از محل 
اخذ وام های کوتاه مدت صورت گرفته اســت. این 
مسأله قیمت تمام شــده تولیدات داخلی را افزایش 
داده است. دیگر مشــکل این صنعت یا به عبارتی 
مهم تریــن و بزرگتریــن مشــکل آن دخالت های 
دولت اســت. درحالی  که در  سال 90 مقرر شده که 
سهام دوشرکت خودروســاز واگذار شده و حداکثر 
20 درصد ســهام آن دراختیار دولــت باقی بماند، 
مدیریت ایــن صنعت همچنــان دراختیار مردان 
دولتی اســت و همه ســاله این شــرکت ها مجبور 
هستند تن به اســتخدام های اجباری دهند که بر 
بار مالی آنها اضافه می کند. بــار مالی که درنهایت 
بر دوش مصرف کنندگان گذاشــته می شود و این 
مردم هســتند که باید هزینه این مدیریت دولتی 
را بدهنــد. یکی دیگــر از مشــکالت این صنعت 
شــرکت های زیرمجموعه زیانده به شمار می آید. 

شرکت های زیاندهی که عمدتا با حمایت های دولت 
و تزریق ســرپا مانده، نه تنها موجــب از بین رفتن 
فضای رقابتی در اقتصاد ایران شــده، بلکه فعالیت 
برای بخــش خصوصی واقعی را ســخت کرده اند. 
این درحالی اســت که اگر صنعت خودروسازی و 
البته دیگر صنایع ایران قصد پیشــرفت دارند، باید 
شــرکت های زیانده و غیرضروری از چرخه اقتصاد 
ایران حذف شوند. بی توجهی به تحقیق و توسعه از 
دیگر چالش های صنعت خودروسازی درکشور به 
شمار می آید. براساس گزارش، مرکز پژوهش های 
مجلس تنها یک الی 3 درصد بودجه صنعت کشور 
صرف تحقیق و توسعه می شود. این اتفاق دو دلیل 
اصلــی دارد؛ اول این که این واحدها نتوانســته اند 
درمسیر ثبت خود گام بردارند و مسأله دوم به نبود 
اعتماد به این واحدهــا بازمی گردد. نبود صادرات و 
تحریم های اقتصادی علیه ایران را از دیگر مشکالت 

لکوموتیو صنعت می توان دانســت. در ســال های 
گذشــته مراودات اقتصادی ما با دیگر کشورها، به 
نوعی قطع بوده و اگر هم صادرات وجود داشت، در 
راستای مناسبات سیاسی بود. اینها تنها بخشی از 
مشکالت این صنعت است که توسعه و درآمدهای 
آن را تحت الشعاع قرار داده، مشکالتی که قرار است 
طی همایشــی را درتحت عنوان مدیریت مالی در 
صنعت خــودرو در 23 دی ماه مورد بررســی قرار 
گیرد. به  هرحال درچنین شرایطی اگر می خواهیم 
بر مشکالت فائق آییم، باید ابتدا نسبت به واگذاری 
این صنعت بــه بخش خصوصی واقعــی و کاهش 
دیوان ســاالری دولت اقدام کرده و درمســیر حل 
مشکالت ساختاری و مدیریتی حرکت کنند. حذف 
شــرکت های فرعی و کاهش پلکانی تعرفه از دیگر 
راهکارهایی است که می تواند به توسعه این صنعت 

منجر شود.

|  حمید دیانت پی |   عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران|
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