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در خبرها آمد ،مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانکها
تا پایان شهریور  ۱۴۰۰تمدید شد .بهاین ترتیب ،بستری برای واحدهای صنعتی فراهم شد
تا برای ادامه فعالیت اگر نیاز به دریافت وام جدید یا دریافت دس�ته چک بود ،صنعتگران
محدودیت قبلی را نداشته باشند.
پیشتر تا تولیدکننده بدهی خود را با بانک تس�ویه نمیکرد ،سیستم بانک به او اجازه
دریافت دوباره تس�هیالت را نمیداد .همچنین در ادامه این مصوبه عنوان ش�د واحدهای
صنعتی در تملک بانکها نیز باید دوباره راهاندازی ش�ود؛ یعنی اگر واحد تولیدی بهدلیل
بدهی در تملک بانک است باید تعیینتکلیف شده و دوباره به چرخه تولید برگردد.

عکس:

تی��راژ تولی��د در صنعت خودرو وابس��ته
ب��ه سیاس��تهای دول��ت اس��ت .همچنین
برنامههایی که مدیران خودروساز برای خود
تدوین میکنند .شرایط امروز کشور میطلبد
سیاس��تها و برنامههای متفاوت از گذش��ته
داشته باشیم.
در موقعیت تحریمی فعلی برای برونرفت
از این وضعیت چند پیش��نهاد ارائه میشود؛
نخس��ت اینکه قیمتگذاری خ��ودرو حذف
ش��ود ،زی��را قیمتگ��ذاری به نف��ع داللها
و واس��طهها ب��وده در حالیکه خودروس��از،
قطعهس��از و مصرفکنن��ده ه��ر  ۳متض��رر
میشوند.
دوم ،برای هر خودروساز دستکم  ۱۰هزار
میلی��ارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ود تا
بتوانند مطالبات معوقه خود را به قطعهسازان
بپردازن��د و ه��م هزینههای روزم��ره خود را
تامین کنند.
س��وم اینکه چون خرید قطعهسازان نقدی
یا ب��ا پیشپرداخت انجام میش��ود؛ بنابراین
هزین��ه پرداختی به قطعهس��ازان هم باید به
شکل پیشپرداخت باشد یا دستکم یک ماه
پس از تحویل کاال انجام شود.
راهکاری دیگری که باید در این فضا اتخاذ
کرد این اس��ت که با توجه به افزایش عوامل
تولی��د مانند هزینه م��واد اولیه ،دس��تمزد،
هزینه س��ربار و ...قیمتها باید تعدیل شوند
ی��ا نرخ قطعات نیز به همان نس��بت افزایش
پیدا کنند .ممکن اس��ت در این راستا عنوان
شود قدرت خرید مردم پایین بوده و افزایش
درآمده��ا خیلی باال نرفته اس��ت ب��رای این
مسئله پیشنهاد میشود دولت وام کمبهره و
با اقس��اط طوالنی برای خرید خودرو در نظر
بگیرد .این امر هم کمک به مصرفکننده در
جهت حمایت از مصرفکنندگان است و هم
نقش بس��یاری در تیراژ تولید و خودروسازی
دارد .همچنین روند تهیه و تامین مواد اولیه
داخلی و خارجی برای صنعتگر تسهیل شود
که درحالحاضر دارای فرآیند طوالنی است.
پیش��نهاد میش��ود برای واحدهای تولیدی
م��واد اولیه واردات��ی از ظرفیت اس��تانها یا
تش��کلها استفاده شود تا کار تسهیل شده و
روند س��رعت بیشتری داشته باشد .از اینرو،
در این بازه زمانی نیاز اس��ت تجدیدنظر شده
و روند تامین مواد اولیه مورد نیاز با تسهیالت
بیشتری همراه باشد.
برخی صنعتگران در گذشته پس از برجام
ب��رای خودروه��ای جدید قالبس��ازی کرده
بودن��د و س��رمایهگذاری جدید انجام ش��ده
بود که با تعلیق همکاریها خس��اراتی به آنها
وارد ش��د .بهاین ترتیب حجم سرمایهها کم
ش��د .دولت بهعنوان حامی تولید باید ان نوع
خسارات را هم بهنوعی جبران کند.
در نهای��ت ض��روری اس��ت دول��ت ب��ه
مجموعههای خود گوشزد کند تا از فشارهای
خود کم کنند ،زیرا درحالحاضر در ش��رایط
معمول��ی قرار نداریم؛ بانک ،بیمه ،مالیات و...
همه در حال فشار به تولید و صنعت هستند.
این در حالی اس��ت که در ش��رایط س��خت
انتظار همراهی و همکاری داریم.
عملکرد بیمه ،مالیات و ...فش��ارهایی را به
واحده��ای صنعتی میآورن��د باید باور کنند
صنعت کشور در ش��رایط بحرانی و تحریمی
قرار دارد ،الزام اس��ت با آنها مدارا ش��ود؛ نه
اینکه بهجای بخش��ش مالیات یا دس��تکم
کاهش آن ماموران س��فت و سخت بهدنبال
اخذ آن از تولیدکننده باشند.
س��ود بانکی بهظاهر  ۱۸درصد است اما در
عمل خیلی باالتر از این عدد پول از صنعتگر
گرفته میشود.
فراموش نکنی��م در وضعی��ت جنگی قرار
داریم پس باید آرایش جنگی داش��ته باشیم.
محدودیتهای خارجی بای��د زمینهای برای
همکاری و همراهی بیشتر ما در داخل باشد.
اگر اینگونه باشد میتوانیم به سالمت از این
گردنه س��خت هم عبور کنی��م و تهدیدها را
فرصت کرده و زیرساخت توسعه را در صنایع
کشور رقم بزنیم.

رانندگان تاکسی
برای دریافت
واکسن
در اولویت باشند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با تاکید بر حساسیت و
ضرورت ارائه خدمات از س��وی ناوگان تاکسیرانی در کشور و با هدف قطع
زنجیره کرونا از ارائه درخواس��ت قرارگیری رانندگان ناوگان تاکسیرانی در
اولویت دریافت واکسن به قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا و رئیسجمهوری
خبر داد.
مرتضی ضامنی در گفتوگو با ایس��نا ،در تش��ریح روند ارائه درخواست
ب��رای در اولوی��ت قرارگیری رانن��دگان ناوگان تاکس��یرانی برای دریافت

واکس��ن کرونا گفت :درخواستی به قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا وزارت
کشور ارائه کردهایم ،اما تاکنون پاسخی از سوی قرارگاه دریافت نکردهایم.
از س��وی دیگ��ر ،نامهای نی��ز مبنی بر اینکه پ��س از کادر درمان رانندگان
بتوانند در اولویت دریافت واکس��ن قرار بگیرند خطاب به رئیسجمهوری
بهعنوان رئیس س��تاد ملی کرونا و وزیر بهداش��ت تنظیم ش��ده که پس از
امضا ارسال خواهد شد.
وی افزود :در حقیقت در این نامه درخواست کردهایم باتوجه به حساسیت

کار رانندگان ناوگان تاکسیرانی و لزوم ارائه خدمات از سوی آنها و براساس
شواهدی که خود وزارت بهداشت اعالم کرده این قشر از مشاغل گروههای
آس��یبپذیر هس��تند در اولویت دریافت واکسن باشند و با توجه به شیوع
ویروس کرونا انگلیسی امیدواریم مساعدت الزم انجام شود .ضامنی تاکید
کرد :براساس آمار و شواهدی که وزارت بهداشت ارائه میکند و حساسیت
حوزه حملونقل عمومی ،در این شرایط به نمایندگی از رانندگان تاکسی
درخواست داریم با دولت و ستاد ملی کرونا همراهی کنند.

به تقاضای تعدادی از واحدهای تولیدی که دارای بدهیهای معوق هستند
و از آنجا که برخی واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیینشده
از شرایط ویژه تمدید بدهی خود بهرهمند شوند ،شورای پول و اعتبار مهلت
استفاده از امهال بدهی را تا پایان شهریور  ۱۴۰۰تمدید کرد

زمان تسویه بدهی تمدید شد
محمود نجفیس��هی ،عضو ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید درباره تاثیر امهال بدهی از س��وی بانک مرکزی
ب��رای واحدهای صنعتی به
گف��ت :این مصوبه
کمک زیادی به تولید کشور میکند .طرح فعلی دارای
دو بخ��ش بود که بخش نخس��ت درباره تس��هیالت و
پرداخت پول بود و ابتدای س��ال مصوب شد .اما بخش
دوم که درب��اره امهال بدهی بود ،ب��دون نتیجهگیری
مشخص مانده بود.
وی اف��زود :س��تاد تس��هیل و رفع موان��ع تولید این
موض��وع را پیگیری ک��رد؛ بنابراین فرصت مناس��بی
پیش آمده و صنعتگران تا ش��هریور مهلت داده ش��ده
ت��ا  ۷.۵درصد اصل و به��ره را بپردازند .در ادامه هم ۶
ماه تنفس داده ش��ده و پ��س از آن ،باقی بدهی برای
پرداخت  ۵سال تقسیط میشود.
عضو س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد :این
فرصت پیش آمده تا صنعتگر بههر دلیلی که نتوانسته
بدهی خود را به بانک بپردازد و معوق ش��ده با دغدغه
کمتری به تولید بپردازند.
محمود نجفیسهی

 مسامحه با تولیدکننده

نجفیس��هی در پاسخ به این پرس��ش که اگر واحد

صنعتی نیاز به تس��هیالت جدید داشته باشد آیا به او
تعلق میگیرد ،گفت :این طرح مصوب شد تا صنعتگران
بتوانند در کنار تس��هیالت معوق در صورت نیاز دوباره
تس��هیالت دریافت کنند .اگ��ر تولیدکنندهای به بانک
بدهی داش��ته باشد سیس��تم بانک به او اجازه دریافت
دوباره تسهیالت نمیدهد .کسی که بدهی معوق دارد
بانک دوباره هیچ تس��هیالتی به او نمیپردازد .اما این
طرح سبب ش��د تا بستری جدید برای کمک به تولید
فراهم شود.
عضو ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه
تولیدکننده با این روند به یک مش��تری عادی تبدیل
میشود بدهکار و مشتری بدحساب نخواهد بود ،ادامه
داد :اگر پروژهای توجیهپذیر برای تولید داش��ته باشد
و کارگروه س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید یا س��ایر
نهادهای مرتب��ط توجیهپذیری آن را تایید کنند بانک
میتواند تس��هیالت دوباره بدهد یا اگر نیاز به دس��ته
چک بدون سختگیری داده شود.

 هیچ واحد صنعتی نباید تعطیل باشد

نجفیس��هی در ادام��ه درب��اره آمار واح��د صنعتی
ش��هرکهای صنعتی در تملک بانکها گفت :حدود ۲

ه��زار واحد صنعتی در تمل��ک بانکها وجود دارند که
بیش از  ۵۰۰واحد صنعتی در تملک بانک ملی اس��ت.
س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید فش��ار زیادی آورد و
قوه قضاییه و دادستانی کل کشور هم به موضوع ورود
کردهان��د با تاکید بر این موضوع که هیچ واحد صنعتی
نباید بهدلیل بدهی یا تملک تعطیل شوند.
وی ادام��ه داد :تاکی��د ب��ر فعال مان��دن واحدهای
تولیدی کش��ور اس��ت و اگر مالک ای��ن واحد صنعتی
جرمی مرتکب ش��ده باید جداگانه بررس��ی و مجازات
ش��ود .اما واحد صنعتی نباید تعطیل و غیرفعال شود.
بنابرای��ن فش��ار زیادی روی بانک آورده ش��د اینکه یا
واح��د صنعت��ی را با ش��رایط س��هل ب��ه صاحب مال
برگرداند یا به مش��تری دارای شرایط مناسب بهفروش
برساند یا اگر بانک ادعا دارد که میتواند واحد تولیدی
را فعال کند آن را به چرخه تولید برگرداند.
عضو س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید تصریح کرد:
اولویت نخس��ت برای واگذاری دوباره واحد تولیدی با
مالک آن اس��ت اگر او تمایل داش��ته باشد بانک با وی
تواف��ق میکند و تس��هیالتی با درصد ک��م در اختیار
این تولیدکننده گذاش��ته میش��ود که اصطالحا اقاله

میکنن��د (اقاله در لغت به معنای مس��امحه و نادیده
انگاش��تن امر یا موضوعی بوده و در اصطالح به عقدی
گفته میش��ود که موض��وع آن از بین رفت��ن همه یا
قس��متی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق
ب��ه همراه اراده طرفین ش��رط الزم اس��ت) .اگر مالک
شرایط نداش��ت یا به توافق نرسیدند بانک میتواند به
هر کس که ش��رایط آن را داشت بهفروش برساند .اگر
مزایده گذاش��ته شد و خریدار نبود این بانک است که
موظف به فعالسازی آن واحد صنعتی دارد.
وی گفت :بخشی از واحدهای صنعتی هم در تملک
تامی��ن اجتماعی اس��ت .برای آنها ه��م این ضرورت و
فش��ار برای راهاندازی واحدهای در تملکش��ان وجود
دارد.
نجفیس��هی با بیان اینکه پس از تملک آنگونه که
باید از این کارخانهها مراقبت نمیش��ود ،گفت :برخی
از تجهیزات و قطعات ماش��ینآالت گم میشود و این
ابزارآالت پس از مدت کوتاهی بهنوعی مس��تهلک و از
رده خارج میش��وند .بهاین ترتیب آسیب جدی به این
واحدهای صنعتی وارد ش��ده و در واقع س��اختمان به
خرابهای تبدیل میشد.

تمدید امهال بدهی ،یک ُمسکن است

آرمان خالقی

آرم��ان خالقی ،عضو هیاتمدی��ره خانه صنعت ،معدن و
تجارت ایران هم درباره تمدید امهال بدهیهای واحدهای
صنعت��ی تا ش��هریور  ۱۴۰۰به
گف��ت :این طرح از
ابتدای سال مطرح بود اما ابالغ نشد و مشکالت بیشتر شد.
این امر باعث شد خیلی از واحدهای صنعتی که مشکلدار
بودند ،نتوانند بدهی خود تعیینتکلیف کنند؛ بنابراین برای
کمک به تولید کش��ور در نهایت این تعیینتکلیف تا پایان
شهریور  ۱۴۰۰تمدید شد.
وی ادام��ه داد :واحده��ای صنعت��ی باید ب��ا بانکعامل
توافقهای الزم را انجام دهند تا حداکثر  ۵سال بدهی خود
را امهال کنند .این یک تنفس برای تجدید قوا در واحدهای
صنعتی بهش��مار میرود .وقتی واحد صنعتی دارای بدهی
معوق میش��ود نمیتواند تس��هیالت جدید دریافت کند.
حتی براس��اس مقررات بانکی صاحب واحد صنعتی ممکن
اس��ت ممنوعالخروج شود .با این طرح بدهی او از معوق به
سرفصل بدهی جاری منتقل میشود .بهاین ترتیب میتواند
دوباره تسهیالت بگیرد و دسته چک داشته باشد.

عضو هیاتمدی��ره خانه صنعت ،مع��دن و تجارت ایران
با بیان اینکه این طرح بهعنوان یک مس��کن اس��ت ،گفت:
مس��ائل اساس��ی واحدهای صنعت��ی مانند مس��ئله بازار،
صادرات و ...همچنان باقی اس��ت .این یک مس��کن اس��ت
تا در این فاصله مش��کل حادی پیش نیای��د و تولید ادامه
داشته باشد.

 مدارا با صنعتگر

خالقی درباره راهاندازی واحدهای صنعتی ش��هرکهای
صنعت��ی در تمل��ک بانکها ه��م گفت :در بح��ث تملک
واحدهای صنعتی از س��وی بانکها س��تاد تس��هیل و رفع
موانع تولید بههمراه وزارت کشور آمارها را استخراج کردند؛
اینکه چه تعداد واحد صنعتی در اثر فرآیند عملیات بانکی
تعطیل شدند یا در آستانه تعطیلی هستند .یا اینکه تملک
منجربه تعطیلی شده است یا خیر.
وی ادامه داد :در اینباره دستورات مشخصی وجود دارد
اینکه کارگاه صنعتی نباید تعطیل شود .این مصوبه قوهقضا
بوده که ابالغ شد .بهاین ترتیب مذاکرات انجام شد تا چگونه

رکود بازار خودرو خارجی و رونق اندک داخلیها
با وجود افزایش اندک نرخ خودرو در هفته گذشته
که ناش��ی از رش��د نرخ دالر بود ،ب��ازار خودروهای
داخل��ی اندکی رونق گرفت ام��ا خودروهای خارجی
همچنان بدون خریدار باقی ماندهاند.
بهگزارش ایرنا ،کارشناس��ان معتقدند بازار خودرو
از رک��ود مطل��ق ماهه��ای گذش��ته خارج ش��ده و
مصرفکنن��دگان واقعی که قصد خرید خودرو دارند
بهتدریج در بازار حاضر میش��وند ،اما این روزها بازار
برای دالالن جذابیت گذشته را ندارد.
نعمتال��ه کاشانینس��ب ،نایبرئی��س اتحادی��ه
نمایشگاهداران و فروش��ندگان خودرو در این زمینه
گف��ت :هفته گذش��ته ناش��ی از افزایش ن��رخ دالر،
قیمته��ا در دس��ته داخلیه��ا و مونتاژیها اندکی
افزای��ش داش��ت اما پس از آن ب��ازار متعادل بوده و
قیمتها در همان حد باقی مانده است .کاشانینسب
معتقد است این روزها بازار برای دالالن و واسطهها

دیگر جذاب نیست ،زیرا بعید است قیمتها بیش از
این افزایش یابد.
نایبرئیس اتحادیه نمایش��گاهداران و فروشندگان
خودرو در عی��ن حال به نزدیک ش��دن به روزهای
پایانی س��ال اش��اره کرد و افزود :اگر دالالن باز هم
بخواهند به امید افزایش بیش��تر قیمتها از فروش
دس��ت نگه دارند وارد سال  ۱۴۰۰شده و آنگاه باید
خودروه��ای خود را بهعن��وان یک مدل پایینتر و با
افت بیشتر بهفروش برسانند.
وی تاکی��د کرد :بهطور قطع تا پایان س��ال دیگر
افزایش قیمتی رخ نخواهد داد اما اینکه کاهش نرخ
رخ میدهد یا خیر بستگی به شرایط سیاسی کشور
و بینالملل بهویژه در حوزه نرخ ارز دارد.
این فعال بازار خودرو یادآور ش��د :هفته گذشته با
وجود افزایش نرخ دالر ،اما نرخ خودروهای خارجی
ثابت و همچنان بدون خریدار مانده است.

سخن پایانی
واحدهای صنعتی که در تملک بانکها قرار دارند و تعطیل
ش��دهاند چطور به مدار تولید برگردن��د .عضو هیاتمدیره
خان��ه صنعت ،مع��دن و تجارت ای��ران در توضیح موضوع
گفت :یک سلس��له ش��رکتهایی بودند که بر اثر اقدامات
بانکها در مرحله اجراییات نه تملیک ش��دند و نه تملیک
نشدند .در برزخ اجراییات ماندند .بهعنوان مثال ،اگر واحد
صنعتی به بانک یک میلیارد تومان بدهی داش��ته باشد اما
ارزش آن  ۳میلیارد تومان باش��د بانک برای تملک باید ۲
میلیارد تومان به سهامداران پرداخت کند .بانک هم تمایلی
به این کار نداش��ته یا پ��ول آن را ندارد؛ بنابراین موضوع را
در اجراییات احکام برده و مالک را گرفتار میکند .در اینجا
واحد تولیدی در عمل تعطیل میش��ود اما در تملک بانک
هم در نیامده است .خالقی ادامه داد :بانک در انتظار تملک
اموال اس��ت .در چنین ش��رایطی یا بانک باید باقی ارزش
آن واح��د صنعتی را بپردازد یا در غیر این صورت به اندازه
بدهی س��هام داشته و در مدیریت دخیل باشد .در این باره
در حال رایزنی هستیم تا تصمیم نهایی گرفته شود.

بنابر ای��ن گ��زارش با ش��رایط تحریمی
و نی��ز ش��یوع وی��روس کرون��ا واحده��ای
صنعت��ی زیادی بهلحاظ مالی و س��رمایهای
دچار مشکل شدند و ش��رکتها در آستانه
ورشکس��تگی قرار گرفتند .ای��ن موضوع یا
منجربه تعطیلی آنها ش��ده یا این واحدهای
تولی��دی را در تملک بانکعام��ل قرار داده
است .در هر دو حالت کارخانه غیرفعال و در
آستانه مستهلک شدن بوده است .نهادهای
مرتب��ط با تولید با رایزنی برای جلوگیری از
تعطیلی این واحدهای صنعتی چارهاندیشی
کردهاند که بخش اعظم آن مدارا با صنعتگر
در شرایط فعلی تولید و بازار است .این مدارا
در حوزه تس��ویه بدهی معوق و خارج شدن
از تمل��ک بانکها بوده ک��ه مالک میتواند
دوباره واحد تولیدی خود را با تسهیالتی که
دریافت میکند ،راهاندازی کند.

اسقاط خودرو تعطیل است
دبی��ر انجمن مراکز اس��قاط و بازیافت خودرو گف��ت :اگرچه ظرفیت
اس��قاط س��االنه  ۳۶۰هزار خودرو را داریم اما بهدلیل بیتوجهی دولت،
تا چند س��ال دیگر با س��ونامی خودروهای فرسوده مواجه خواهیم شد.
س��یدامیر احمدی در گفتوگو با مهر اظهارکرد :اگرچه مراکز اسقاط و
بازیافت خ��ودرو یکی از تامینکنندههای اصلی آهن قراضه کارخانجات
فوالد هس��تند اما با توجه به رکودی که در این چند س��اله پیش آمد،
دولت مجوز واردات آهن قراضه را داده است و درحالحاضر برای تامین
نیاز کارخانجات فوالد ،قراضه و ضایعات آهن وارد میشود.
وی افزود :ما در کشور ساالنه ظرفیت اسقاط  ۳۶۰هزار خودرو فرسوده
و تبدیل آن به قراضه و ضایعات آهن را داریم اما با توجه به اینکه دولت
و متولیان اهمیتی به این حوزه نمیدهند ،سال گذشته فقط توانستیم ۸
هزار خودرو فرسوده را اسقاط کنیم و بهاین ترتیب تولید آهن قراضه نیز
کاهش یافت؛ این در حالی اس��ت که اگر مراکز اسقاط بهاندازه ظرفیت
خود فعال باشند نیازی به واردات آهن قراضه نیست.
او ادام��ه داد :متاس��فانه دول��ت برنام��های برای از رده خ��ارج کردن
خودروهای فرسوده ندارد درحالیکه یکی از مهمترین ارکان در صنعت

خودرو ،همین موضوع اس��ت؛ باید چرخه تولید و خروج با هم کار کند
اما در کشور ما چرخه تولید فعال است و هر سال نیز دستور به افزایش
تولید خودرو نو میدهند اما از آن سو توجهی به خارج کردن خودروهای
فرسوده نمیکنند .احمدی گفت :درحالحاضر  ۳میلیون خودرو فرسوده
در کش��ور داریم که اگر قرار باش��د روال کار به همین شکل ادامه یابد
تا چند س��ال دیگر با سونامی خودروهای فرسوده که بهلحاظ استاندارد
خودروهای مناسبی برای تردد نیستند ،مواجه خواهیم شد.
دبیر انجمن مراکز اس��قاط و بازیافت خ��ودرو افزود :تردد خودروهای
فرس��وده در س��طح ش��هرها عالوهبر آلوده کردن هوا و مصرف بیرویه
س��وخت ،بهدلی��ل نداش��تن ایمنی ،جان مال��کان خ��ود را نیز بهخطر
میان��دازد .وی تصری��ح کرد :ما در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
ش��ورای اسالمی پیش��نهاد کردیم خودروس��ازان در برنامههای فروش
خودرو خود ،مالکان خودروهای فرسوده را در اولویت قرار دهند و حتی
اگ��ر قرار بر دریافت اضافیتر پول نس��بت به نرخ خودرو باش��د ،مراکز
اسقاط پرداخت این پول را بر عهده میگیرند اما تاکنون توجهی به این
پیشنهاد نشده است.

