
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
لحاظ  به  کشور  شرق  شمال  و  شرق  در  گفت: 
زیرساخت های انرژی ضعف بسیار جدی وجود 
انتقال  تقویت  برای  اقداماتی  نیازمند  که  دارد 

انرژی هستند.
به  اشاره  با  گویی  و  گفت  در  نخعی  مصطفی 
پیگیری های انجام شده در راستای رفع مشکالت 
گازی خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر در 
پیک سرمای شدید هستیم که شرایط خاصی را بر 

کشور حاکم کرده است.
وی با بیان اینکه حداکثر ظرفیت های تولیدی گاز 
شرایط  در  گفت:  است،  شده  به کارگیری  کشور 
روز  در  مکعب  متر  میلیون   ۹۰۰ حدود  معمول 
به  توجه  با  حاضر  حال  در  که  داریم  گاز  تولید 
 ۹۹۰ حداکثر  شده،  گرفته  کار  به  ظرفیت های 

میلیون متر مکعب تولید داریم.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: متأسفانه مصرف گاز در بخش های 
تجاری و خانگی بسیار باال بوده و به مرز ۷۰۰ میلیون 

متر مکعب رسیده ایم که نگران کننده است.
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اظهار کرد: گالیه ما از مجموعه دولت این است 

که در بودجه موضوع الگوی مصرف انرژی کمتر 
دیده شده است.

کاماًل  زمستان  در  گاز  ناترازی  اینکه  بیان  با  وی 
شرق  شمال  و  شرق  در  گفت:  است،  محسوس 
ضعف  انرژی  زیرساخت های  لحاظ  به  کشور 
بسیار جدی وجود دارد که نیازمند اقداماتی برای 

تقویت انتقال انرژی هستند.
تمامی  گاز  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  نخعی 
و  پتروشیمی ها  سوخت  بزرگ،  کارخانه های 
قطع  استان ها  برخی  در  ان جی  جایگاه های سی 

شده که برای کشور خسارت است.
که  وضعیت  این  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
ناترازی برق در تابستان و ناتزاری گاز در زمستان 
اقدامات جدی  داریم، می طلبد در حوزه مصرف 

برنامه ریزی شود..

پست  طرح  مجری  مدیر  افتخاری"  "محمد 
منطقه  برق  شرکت  توسعه  و  طرح  معاون  های 
 2۰/63 پست  اجرایی  عملیات  گفت:  گیالن  ای 
آمپر  مگاولت  ظرفیت3۰  با  ضیابر،  کیلوولت 
واحدهای  پایدار  و  مطمئن  برق  تامین  هدف  با 
صنعتی و مسکونی شهر ضیابر و نواحی اطراف 
در  و  شده  آغاز   14۰۰ سال  خردادماه  از  آن 
سال  اواخر  در  نقدینگی  موقع  به  تامین  صورت 

جاری آماده بهره برداری خواهد شد.
افتخاری گفت: مشاور پروژه اشاره شده شرکت 
مهندسین مشاور آریا نیروی جم و پیمانکار پروژه 
همچنین  باشد.  می  توس  گستر  روشن  شرکت 
پست فوق الذکر از نوع AIS و سیستم کنترلی 

این پست از نوع مرسوم )کانونشنال( می باشد.
این  افزود:  با برشمردن جزئیات فنی پست،  وی 
پست در فاز اول دارای دو دستگاه ترانسفورماتور 
مگاولت   3۰ قدرت  مجموع  با  بانک  به صورت 
 63 ولتاژ  سطح  در  آمپر(  مگاولت   2*15( آمپر 
کیلوولت و یک فیدر ورودی 2۰ کیلوولت و 4 

فیدر خروجی 2۰ کیلوولت می باشد.

مدیر مجری طرح پست ها گفت: در حال حاضر 
درصدی   ۹۰ پیشرفت  پست  ساختمانی  بخش 
داشته و همچنین تجهیزات برقی پست مذکور نیز 
نصب گردیده و عملیات وایرینگ و راه اندازی 

تجهیزات اشاره شده در حال انجام می باشد.
شرکت  ابتکار  اساس  بر  پروژه  این  افزود:  وی 
الگو  ارائه  و  امکان سنجی  شناسایی،  راستای  در 
به  منظور جابجایی تجهیزات در جهت بهره وری 
اقتصادی اجرا شده است و ترانس های این پست 

از موجودی انبار شرکت می باشد.
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محصول  تولید  برای  شرایط  همه  آنکه  با  امسال 
برنج یار بود و میزان تولید هم رشد قابل توجهی 
بازاریابی  و  بازرگانی  معیوب  چرخه  اما  داشت 
و  نشاند  کشاورزان  برتن  را  شالیکاری  خستگی 

کام آنها را تلخ کرد.
با آنکه فصل شالی و شالیزار نزدیک شده اما هنوز 
کیسه های  از  استان  کارخانه های  و  ها  شالیکوبی 
برنج پر است و کشت قراردادی و خرید توافقی 
هم نتوانست بازار برنج را داغ کند. آمار و ارقام 
نشان می دهد که ساالنه نیازمند واردات بین 6۰۰ 
تا ۹۰۰ هزار تن برنج هستیم اما ورود این کاالی 
برنج  و  است  سود  سر  دو  مافیا  و  تاجران  برای 
عرضه  داخل  بازار  در  خرید  قیمت  برابر  دو  با 

می کنند و جیبشان پرپول می شود.
آنکه  رغم  به  کشاورز  که  حالی  در  این وضعیت 
سرسام  هزینه های  برنج  کیلوگرم  هر  تولید  برای 
آوری متحمل می شود در فصل برداشت به ناچار 
دسترنجش را سر به سر می فروشد و پول آن را 

نیز چند ماه بعد دریافت می کند.
هنوز  که  مازندرانی  شالیکاران  از  اکبری  حسین 
بخشی از محصولش را نفروخته است، می گوید: 
امسال چهار تن برنج برداشت کردم که نسبت به 
سال قبل رشد خوبی داشته است اما هنوز موفق 

به فروش نیمی از آن نشدم.
وی در گفتگویی اتخاذ سیاست هایی نظیر تشویق 
به کشت برنج پرمحصول از یک سو و عمل نکردن 
بازار  تأمین  عدم  و  قراردادی  وعده های کشت  به 
فروش سبب شد تا همچنان بخشی از محصوالت 

کشاورزان در انبارها و شالیکوبی ها باقی بماند.
پیکر کشاورزی  بر  مهلکی  را ضربه  واردات  وی 
دانست و گفت: در حالی که هنوز تکلیف برنج 
داخلی روشن نشده دولت ممنوعیت واردات برنج 
داخلی  برنج  نرخ  بر  مسئله  این  و  می کند  لغو  را 

ضربه می زند.
هزار   ۷۰ از  بیش  اینکه  اظهار  با  کشاورز  این 
تومان تولید هر کیلوگرم برنج هزینه دارد، گفت: 
به  می شود  پیشنهاد  خرید  برای  که  قیمت هایی 
این  و  است  تولید  هزینه های  با  سر  سربه  نوعی 

مسئله برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.
آمارهای غیررسمی حکایت از واردات حدود یک 
میلیون تن برنج در سال جاری دارد و این میزان بیش 
از نیاز داخل به شمار می رود چرا که امسال اوضاع 
تولید برنج داخلی مطلوب و روبه رشد بوده است. 
طی چند روز گذشته بیش از 1۰۰ هزار تن برنج برای 

واردات به کشور ثبت سفارش شده است.
اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز تجارت برنج 
مازندران نیز با اشاره به واردات بیش از ۸۰۰ هزار 
تن برنج در کشور اظهار داشت: واردات برنج به 
بازار داخل شوک وارد می کند و این ترفند برخی 

از واردکنندگان است که هر سال تکرار می شود.
وی با بیان اینکه هزینه تمام شده تولید برنج در 
انتظار  امسال  شالیکاران  افزود:  است،  باال  کشور 
پارسال  قیمت  به  حداقل  را  محصول  دارند 
هزینه های  از  برنج  قیمت  که  حالی  در  بفروشند 

تمام شده کمتر است.
وی با عنوان اینکه همچنان بخشی از تولیدات در 

انبارها وجود دارد، گفت: برای واردکننده واردات 
برنج صرف می کند زیرا برنج 2۰ هزار تومانی را 
از  آن  نرخ  و  می فروشد  تومان  هزار   35 از  بیش 

برخی ارقام پرمحصول داخلی بیشتر است.
سیاست های  اتخاذ  و  ریزی  برنامه  پناه  یزدان 
وظیفه  را  داخلی  محصول  تولید  برای  حمایتی 
تولید  به  رویه  بی  واردات  گفت:  و  دانست  ملی 

محصول ضربه می زند.
قبل  سال های  همانند  نیز  امسال  آنکه  با 
سیاست هایی نظیر صادرات برنج و خرید توافقی 
نتوانست  هم  آن  اجرای  اما  شد  گرفته  پیش  در 
گره ای از مشکالت بازار و تولید داخل رفع کند 
چرا که حجم برنج صادر شده و یا خرید توافقی 
را  مازندران  استان  تولیدات  درصد  پنج  از  کمتر 

شامل می شود.
و  ساری  مردم  نماینده  زارعی  منصورعلی 
برنج  واردات  از  انتقاد  با  مجلس  در  میاندورود 
به  همواره  برنج  واردات  متأسفانه  داشت:  اظهار 
داخل  بازار  کنترل  برای  راهکار  بهترین  عنوان 
که  کرد  توجه  باید  اما  می شود  گرفته  نظر  در 
شالیکااران و برنجکاران قربانی اصلی و سوداگران 

و واسطه ها برنده اصلی آن هستند.
سراسیمه  نباید  اینکه  بیان  با  گفتگویی  در  وی 
در  گفت:  کرد،  حرکت  برنج  واردات  سمت  به 
و  سالم  غذای  تأمین  و  امروز  اقتصادی  شرایط 
سمت  به  گذشته  دولت های  همانند  نباید  کافی، 

واردات برنج رویم.
تولید داخل توجه  به  باید  براین که  تاکید  با  وی 
سود  تا  می شود  سبب  برنج  واردات  گفت:  کرد، 
و  باشد  داخل  تولیدکنندگان  برابر  چند  واسطه ها 

این کار سبب سیاه شدن امنیت غذایی می شود.
سال های  تجربه  نباید  شد:  یادآور  زارعی 
گونه ای  به  باید  دولت  و  کرد  تکرار  را  گذشته 
و  کشاورزان  جلوی ضرر  که  کنند  ریزی  برنامه 

شالیکاران داخل را بگیرد.
امسال بیش از یک میلیون تن برنج در 215 هزار 
هکتار از شالیزارهای مازندران تولید شد و کمتر از 
ماه دیگر فصل جدید شالی و شالیکاری در  یک 
استان کلید می خورد و نامناسب بودن قیمت فروش، 
انبار ماندن بخشی از تولیدات و سیاست های ضد 
و نقیض حمایتی و واردات کشاورزان را در آستانه 
و  است  کرده  دلسرد  شالیکاری  و  کاشت  فصل 
تداوم این روند و دلسردی بر پیکره امنیت غذایی 

در کشور ضربه وارد خواهد کرد.
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واردات دوسر سود برنج برای مافیا
 شالیکار مات شد!

 تا پایان سال جاری
بهره برداری از پست 20/63 كیلوولت ضیابر

بیولوژیک  های  فرآورده  تولید  و  تحقیق  معاون 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از 
استنشاقی  واکسن  دوز  میلیون  یک  سازی  آماده 
)افشانه( رازی کووپارس برای تحویل به وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
گفت  در  مهرآبادی  فالح  محمدحسین  دکتر 
وگویی  افزود: از روز 14 دیماه جاری با مجوز 
سازمان غذا و دارو انجام مطالعات بالینی جدیدی 
برای استفاده از واکسن استنشاقی رازی کووپارس 
به عنوان دوز یادآور تمام واکسن های کرونا در 

این موسسه آغاز شد.
رازی  واکسن  بالینی  مطالعه  کرد:  اظهار  وی 
کووپارس یک سال و نیم پیش با موفقیت سپری 
واکسیناسیون  سبد  وارد  نیز  گذشته  سال  پاییز  و 
شد اما مطالعه جدید به پیشنهاد وزارت بهداشت 
واکسن  از  استفاده  برای  دارو  و  غذا  سازمان  و 
بر  یادآور  دوز  عنوان  به  کووپارس،  بینی  داخل 
روی تمام پلتفرم های موجود در کشور اجرا می 

شود.
استفاده  داد که  نشان  وی گفت: مطالعات علمی 
از این واکسن مصونیت خوبی در مقابل ابتال به 

کووید 1۹ را در بدن ایجاد می کند.
اینکه  برای  واکسن  این  افزود:  مهرآبادی  فالح 
به  ها  واکسن  سایر  دوز  بوستر  عنوان  به  بتواند 

از پنج ماه از آخرین تزریق واکسن  فاصله بیش 
انجام  دستور  دارو  و  غذا  سازمان  شود  استفاده 
برای  را  نفر   2۰۰ روی  بر  تکمیلی  مطالعات 
آینده  هفته  دو  یکی  تا  که  داد  بالینی  کارآزمایی 
ارسال  سازمان  این  به  و  بندی  جمع  آن  نتایج 

خواهد شد.
انجام  قبلی  مطالعات  اساس  بر  شد:  یادآور  وی 
یادآور  دوز  عنوان  به  استنشاقی  دوز  اگر  شده 
استفاده شود دیگر مشکل تزریق و سایر عوارضی 
نتیجه  در بدن دیده نمی شود که تا یکماه آینده 

قطعی آن مشخص خواهد شد.
سازی  سرم  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  معاون 
کافی  میزان  به  واکسن  این  اینکه  بیان  با  رازی 
تولید و ذخیره سازی شده است، خاطرنشان کرد: 
ظرفیت تولید این واکسن در موسسه تا حد مورد 

نیاز وزارت بهداشت و درمان وجود دارد.

یک میلیون دوز واكسن رازی
 آماده تحویل به وزارت بهداشت شد

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 1۷ تفکیکی تحت پالک 412 فرعی از 2532 اصلی 
واقع در بخش پنج تبریز در دفتر الکترونیکی 13۹۸2۰3۰41۷۰۰1۹2۹5 بنام سعید قنبر زاده ثبت و 
سند به شماره چاپی 6۹۸۹2۰ الف ۹۸ صادر گردیده است .حال مالک با ارائه استشهاد محلی به شرح 
درخواست 14۰16265341۰۰۰۰۸۰۸ مورخ 14۰1/1۰/۰۸ دفتر خانه 255 تبریز مدعی فقدان سند 
مالکیت مزبور بعلت سهل انگاری شده و  تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب 
در اجرای تبصره یک ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی 
نسبت به وجود ورقه مالکیت  یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد میتواند اعتراض خود را کتبا 
به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 تاریخ انتشار :14۰1/1۰/25 - م الف:3165

علی علی پور- رئیس اداره اسناد و امالک منطقه جنوب تبریز 

آگهی فقدان سند مالکیت
برابر دفتر امالک دو دانگ پالک 21 فرعی 5۹۹2 اصلی بخش هفت تبریز دفتر 3۷5 صفحه 124 بنام 
آقای محمد رضا حمامی طاالری ثبت و سند آن به شماره سریال 6۸516۷ ب ۹1 صادر گردیده است 
ارائه استشهاد محلی مدعی  برابر  وارده شماره 14۰121۷۰416۹۰3۰۹61-14۰1/۰۹/۰6با  و مالک 
فقدان سند مالکیت در اثر مفقودی که طبق دستور تبصره یک ماده 12۰ آئین نامه  قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا  هر کس و هر مرجعی  نسبت به پالک مزبور و سند    مالکیت المثنی اعتراض 
و ادعایی دارد مراتب را کتبا  به مدت ده روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز اعالم نماید 
بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه 

اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد 
تاریخ انتشار:14۰1/1۰/25 - م الف:31۷۷ 

حسین كرمی -سر پرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب تبریز

ضعف جدی زیرساخت های انرژی در شرق و شمال شرق کشور

آگهی مفقودی
اصل برگ سبز )سند مالکیت وسیله نقلیه(  و سند کارخانه )فاکتور فروش(   ، متعلق به خودروی 
مدادی  نوک   : رنگ  به     ،    13۸2 مدل:      ، ای    141 سایپا   : تیپ  پراید،  سیستم:   سواری، 
 VIN : شناسه     ،  S14۸22۸21۰1۷22 شاسی:   شماره   ،   ۰۰4۹13۰۹   : موتور  شماره  به     ،
IRPC۸21V۰3C1۰1۷22  ،  شماره انتظامی :   ایران 25 – 64۹  ن ۹۹ ،   بنام فاطمه رحیمی باغی،  
به شماره ملی 1۷2۰۰45۷63  ،  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.                                                                         
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رئیس علوم پزشکی گلستان:
۱2 شهرستان گلستان

 در وضعیت زرد كرونایی 
قرار گرفتند

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
گلستان گفت: 12 شهرستان گلستان در وضعیت 

پرخطر و زرد کرونایی قرار دارند.
خبرنگاران  با  گفتگویی  در  فیروزی  گل  سعید 
دو  فقط  گلستان  شهرستان   14 از  کرد:  اظهار 
شهرستان علی آباد و گنبدکاووس به لحاظ شیوع 

کرونا وضع عادی داشته و آبی رنگ هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
براساس آخرین گزارش وزارت  افزود:  گلستان 
شیوع  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
آق  آزادشهر،  گرگان،  شهرستان های  در  کرونا 
کالله،  کردکوی،  رامیان،  بندرگز،  ترکمن،  قال، 
در  تپه  مراوه  و  مینودشت  گمیشان،  گالیکش، 

وضع زرد و پرخطر قرار دارد.
گلستان  شهرستان  پنج  گذشته  هفته  گفت:  وی 
و  استان  در  کرونا  شیوع  با  اما  بود،  رنگ  آبی 
دو  فقط  بستری،  بیماران  رقمی شدن شمار  سه 

شهرستان آبی رنگ باقی ماندند.
نامه های  شیوه  رعایت  تداوم  است:  گفتنی 
فاصله  حفظ  ماسک،  از  استفاده  بهداشتی، 
اجتماعی و تکمیل واکسیناسیون از عواملی است 
که به گفته کارشناسان بهداشتی می تواند از شیوع 

کرونا جلوگیری کند.

 پرداخت تسهیالت به 
مستمری بگیران صندوق 

اجتماعی بیمه كشاورزان، 
روستاییان و عشایر لرستان

کشاورزان،  بیمه  اجتماعی  صندوق  مدیرعامل   
قرض  وام  گفت:  لرستان  عشایر  و  روستاییان 
الحسنه به مستمری بگیران این صندوق در استان 

بدون ضامن و مراجعه حضوری اعطا می شود.
ماه  دی  پنجم  و  بیست  عسگریان  محمدرضا 
وام  اعطای  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
بیمه  صندوق  بگیران  مستمری  به  قرض الحسنه 
بدون  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی 
به  لرستان  استان  ضامن و مراجعه حضوری در 

زودی آغاز می شود.
وی افزود: طبق تفاهم نامه صورت گرفته با بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، به زودی شرایط دریافت 
تسهیالت بین مستمری بگیران در کشور و این 

صندوق در استان فراهم می شود.
عسگریان بیان کرد: متقاضیان جهت دریافت این 
تسهیالت نیاز به معرفی ضامن ندارند و همچنین 
الزامی نیز برای مراجعه حضوری نخواهند داشت.
مدیر صندوق اجتماعی بیمه کشاورزان، روستاییان 
و  افزود: کشاورزان، روستائیان  لرستان  و عشایر 
بیمه  صندوق  خدمات  دریافت  جهت  عشایر 
اجتماعی می توانند پس از ابالغ در سطح استان به 
کارگزاری های منتخب که در بخش ها و روستاها 

نیز حضور دارند، مراجعه کنند.
از  حمایت  جهت  دولت  کرد:  عنوان  وی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر دو سوم حق بیمه 
آن ها را پرداخت می کند و تمام خدمات بیمه ای 
نیز به متقاضیان و افراد تحت حمایت این بیمه 

ارائه می شود. 

تامین غذای حیات وحش 
در زمستان

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست 
مازندران با اعالم اینکه تاکنون مشکل خاصی مبنی 
بر سرمازدگی و یا کمبود غذا برای حیات وحش 
در مناطق باال دست و کوهستانی نداشتیم، گفت: 
حیات وحش در اثر سرما دچار ضعف نمی شوند 
پایین  به  یخبندان  مناطق  از  غذا  تهیه  برای  بلکه 
دست جابجا می شوند، در این حالت ممکن است 
به سکونتگاه ها نزدیک شوند از مردم تقاضا داریم 

که به حیات وحش آسیب نرسانند.
خصوص  در  گفت وگویی  در  ربیعی  کرووس 
سرمازدگی و آسیب به حیات وحش در مناطق 
مناطق  کرد:  اظهار  مازندران،  کوهستانی  و  سرد 
و  سرد  هوای  همیشه  کوهستانی  و  دست  باال 
که  جوی  این  در  اما  داشتیم  را  برف  پوشش 
حاکم شد در مازندران پوشش برف نداریم؛ فقط 

کاهش دما را شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه در محیط  بانی ها اعالم شد 
از  سرما  اثر  در  وحش  حیات  است  ممکن  که 
باالدست به پایین دست جابجا شوند؛ هوشیاری 
ندارند.  تعطیلی  محیط بانان  گفت:  باشند،  داشته 
مناطق حضور  این  در  یگان حفاظت  در  هم  ما 
آسیب  مورد  وحش  حیات  تا  داریم  همیشگی 
با  کرد:  تصریح  نگیرد.ربیعی  قرار  سودجویان 
سردی هوا برای جبران منابع غذایی حیات وحش 
وضعیت  این  در  شد  انجام  موثری  اقدامات  هم 
برای قوهای منطقه سرخرود ذرت و نهاده ها تهیه 
و در اختیار منطقه قرار داده شد.وی با اعالم اینکه 
و  سرمازدگی  بر  مبنی  خاصی  مشکل  تاکنون 
باال  مناطق  برای حیات وحش در  یا کمبود غذا 
دست و کوهستانی نداشتیم، افزود: بستگی به نوع 
گونه های جانوری است که زیستگاهشان در پایین 
دست است این گونه ها به صورت تجمعی زندگی 
می کنند؛ برخی گونه ها هم زیستگاهشان در پایین 
پست  باشد  هم  نادری  موارد  اگر  نیست  دست 
خاطرنشان  مسئول  است.این  مستقر  محیطبانی 
کرد: اگر شاهد شدید بارش برف و یخبندان باشیم 
حیات وحش قادر به تهیه غذا و علوفه نباشد ما 

اقدامات الزم را انجام می دهیم.


