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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

وضعیت 

 حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر استاندار محترم )رئیس شورای استانی( اسماعیل تبادار آقای جناب 1

 رحمانی یداله آقای جناب 2
 و توسعه منابع یامور اقتصاد یهماهنگمحترم معاون 

 استانداری
  حاضر

  غایب استانداری اقتصادی امور هماهنگیمحترم  کل مدیر عربی کریم آقای جناب 3

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

ساعت شروع  2/3/1397 تاریخ جلسه : 20 شماره نشست :

:18:00 
 20:30 ساعت خاتمه:

حل نشست:سالن کنفرانس م

 اتاق بازرگانی شیراز

 دستور جلسه

  

 دستور جلسه:

 آخرین جلسه شورای گفتگوی ملیارائه گزارش مهندس رازقی پیرامون  -1

 ارائه گزارش پیرامون تقسیم کار ملی -2

 کارهای حمایت از کاالی ایرانی راهارائه گزارش پیرامون  -3

های منابع طبیعی و تعیین تکلیف ماده برداری در عرصهبررسی اعتراض دارندگان پروانه بهره -4

 اصالح قانون معادن و حق انتقال تعهدات پس از انقضا مدت بهره برداریقانون  24

 آوردهای سفر مدیران و فعاالن اقتصادی استان فارس به کشور قطربررسی دست -5
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 سرکار خانم هاله فوالدفر 4
 سرمایه از حمایت و جذب محترم دفتر کل مدیر

 استانداری گذاری
  حاضر

 نماینده استان برنامه و بودجه محترم سازمان رئیس جناب آقای ساسان تاجگردون 5
 -علی طیبی جناب آقای 

 علی سلحشوریجناب آقای 

  حاضر مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آقای بابک داییجناب  6

 نماینده رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای علی همتی جناب 7
سید رضا جناب آقای 

 ساداتی

  حاضر مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای سهراب مختاری 8

 نماینده رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مهدی قاسمیجناب آقای محمد  9
هدایت اهلل جناب آقای 

 رحیمی

  غایب استان یهابانک هماهنگی دبیرمحترم کمیسیون جناب آقای عبدالناصر بذرافشان 10

 جناب آقای مهرزاد بوستانی 11
مدیر کل  محترم منابع طبیعی و آبخیز داری استان 

 فارس
  حاضر

  حاضر مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی فارس جناب آقای احد فتوحی 13

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  غایب شورای اسالمی مجلس مردم شریف شیراز در  نماینده محترم رضایی مسعود آقای جناب 1

 محسن علوی آقای جناب 2
ریاست محترم مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای 

 اسالمی
  حاضر

  - شورای اسالمی مجلس مردم شریف شیراز در نماینده محترم علی اکبری آقای جناب 3

4 
محمد رضا  آقای جناب

 رضایی
  - شورای اسالمی مجلسمردم شریف جهرم در نماینده محترم 
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 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

وضعیت 

 حضور

)حاضر/ 

غایب/ 

 نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

 نماینده استان دادگستری کل محترم رئیس جناب آقای علی القاصی مهر 1

النبی نجیبی، سید عبد  یجناب آقا

معاون محترم رئیس کل دادگستری 

 استان فارس

  غایب استان دادستان محترم مرکز صالحیجناب آقای علی  2

 تعاونی و خصوصی -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 جناب آقای جمال رازقی جهرمی

 

 و معادن صنایع، بازرگانی، محترم اتاق رئیس

  کشاورزی
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس محترم فرهنگیانجناب آقای بهروز  2

  حاضر استان مرکز اصناف محترم اتاق رئیس جناب آقای محمود هاشمی 3

 خصوصی( و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

 خانوادگی نمایندهنام و نام 

1 
 محمدصادق آقای جناب

 حمیدیان
 حاضر استان صنایع مدیران محترم انجمن رئیس
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  حاضر کانون زنان بازرگان استانمحترم  سئیر راهدار یلدا خانم سرکار 2

  حاضر گاز و نفت عضو محترم کنسرسیوم ابوقداره عباس آقای جناب 3

4 
 محمدحسن آقای جناب

 طلعتی

 آب و کشاورزی مطالعات دفتر محترم رئیس

 بازرگانی اتاق
 حاضر

 

 غیثی آقای جناب 5
 سیمان کارخانجات انجمن رئیس محترم

 استان
 حاضر

 

  غایب کیمیا صنعت فاتح محترم شرکت مدیرعامل فاطمی آقای جناب 6

  حاضر جاودان فرهنگ خانه رئیس محترم طباطبایی امین آقای جناب 7

 شرفیجناب آقاب  8
خانه صنعت و معدن و تجارت رئیس محترم 

 استان فارس
 حاضر

 

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
جناب آقای حیدر 

 اسکندرپور
 حاضر محترم شهردار

 

2 
سید احمد  جناب آقای

 رضا دستغیب
 غایب استان اسالمی شورایمحترم  رئیس

 

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان فارس )غایب( جناب آقای دکتر کاویانی 1

 )غایب(مشاور محترم استاندار فارس جناب آقای دکتر علی مددی جهرمی 2

 )غایب(مشاور محترم استاندار فارس جناب آقای دکتر رئیسی 3

 جناب آقای مهندس پژوهش 4
معاون محترم سیاسی ، امنیتی و امور اجتماعی استانداری 

 )غایب(فارس
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 جناب آقای مهندس فروزانی 5
 معاون محترم گردشگری و امور زائرین استانداری فارس 

 

 استانداری فارسمعاون محترم هماهنگی امور عمرانی  جناب آقای رحیمی 6

 مدیر کل محترم دفتر استانداری فارس جناب آقای مهرجو 7

 مشاور محترم استاندار جناب آقای توکلی 8

 معاون محترم امور معدنی سازمان صنعت و معدن جناب آقای حسینی 9

 خانه فرهنگ جاودان جناب آقای مهندس طباطبایی 10

 خانه معدن استان فارسرئیس محترم  جناب آقای مهندس شرافت 11

 رئیس محترم انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس جناب آقای صمیمی 12

 اداره کل اطالعات جناب آقای الهی 13

 استانداری فارس جناب آقای جمشیدی 14

 اتاق تعاون استان فارس جناب آقای قطعی 15
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 مشروح  مذاکرات

خرداد ماه در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی،  2گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، روز چهار شنبه ی شورای بیستمین جلسه

 اب مرتبط میهمانان و شورا اصلی اعضای که جلسه این به ریاست مهندس اسماعیل تبادار، استاندار محترم فارس برگزار گردید. در

 باشد.دستور کار قرار گرفت که اهم مطالب بیان شده به شرح زیر میدستور جلسه در  5داشتند،  حضور شده، مطرح موضوعات

ی ه اجرایی آن و طرح در آخرین جلسهنامقانون بودجه و پیش نویس آیین 19تبصره  نامه در ابتدا، مهندس رازقی پیرامون اصالح آیین

میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، از هزار  720شورای گفتگوی ملی پرداختند. مهندس رازقی با اشاره به اینکه بالغ بر 

اصالح آیین نامه با حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق ایران و وزارت کشور خبر دادند. ایشان با اشاره 

صوصی در اجرای طرح های نیمه تمام به ایرادات مرتفع شده و مرتفع نشده در پیش نویس دوم آیین نامه، از مدیریت و شرکت بخش خ

،  هاها، تامین مالی طرحها، تغییر کاربری طرحخبر دادند و به این نکته اشاره نمودند که دولت عالوه بر واگذاری و مشارکت در  طرح

شده  لین اقدامات انجامکند. وی با بیان اینکه طرح جهت تایید مصوبه به دولت ارجاع گردیده است به اوسود و وثایق را نیز تضمین می

 اشاره و خواستار ارسال لیست پروژهای ،تحت عنوان تشکیل تشکل پیمانکاران و در دستور کار قراردادن موضوع شیراز در اتاق بازرگانی

 نیمه تمام به اتاق بازرگانی جهت اقدام شدند. 

 فارس پروژه در دست اجرا در سطح استان 3260و میلیارد تومان  2200با اعتبار  طرح نیمه تمام  2460آقای سلحشوری با بیان اینکه 

سال  6میلیارد تومان اشاره نمودند که با روند حال حاضر،  2900پروژه ی ملی با ویژگی استانی و اعتبار  56به به وجود   موجود است، 

وجود دارد که با روند تامین میلیارد تومان  14000ا اعتبار طرح نیمه تمام ملی ب 101. همچنین آنها نیاز است تکمیلجهت فرصت 

طبق  مه تمام استانی طرحهای نیواگذاری  آقای طیبی اشاره نمودند که  سال زمان جهت تکمیل آنها وجود دارد. 20اعتبار حال حاضر، 

 هاستانی دستگاه های اجرایی  و پروژاگذاری و ( به کارگروه2قررات مالی دولت) قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از م 27ماده 

 عملیاتی میگردد. ام ملی را از طریق کارگروه واگذاری ملی دستگاه های اجرایی های نیمه تم

آقای تبادار، استاندار فارس نیز با اشاره به اهمیت فضای عمران و آبادانی استان و جامعیت برنامه، سازمان برنامه ریزی را 

 لیست پروژه های نیمه تمام به استانداری و اتاق بازرگانی نمودند.ملزم به ارائه 

ی دوم تحت عنوان شاخص اخذ اعتبار توسط خانم دکتر راهدار ارائه گردید. دکتر راهدار به بیان اینکه اتاق ایران در ادامه دستور جلسه

تبار، شاخص اخذ اع بررسی یتفویض پروژه ست، به فرآیندرار داده ابه دلیل حجم فعالیت باال، تقسیم کار ملی را در دستور کار خود ق

در پرداختند و  1396به اتاق شیراز در سال  که توسط بانک جهانی مورد ارزیابی قرار میگیرد شاخص فضای کسب و کار 10یکی از 

خود پرداخته که نتایج آن حاکی ی اتاق شیراز نیز حسب ماموریت، تحت روش پرسشنامه ای از فعاالن اقتصادی، به انجام وظیفهادامه 

تن امکان وثیقه گذاشامکان فروش وثایق بدون مراجعه به محاکم قضایی، سامانه ثبت وثایق با مشخصات کامل،  از ضعف مواردی از جمله:

ی منقول و هاامکان استفاده منافع داراییها بدون اعطای حق تصرف به بانک، امکان وثیقه گذاشتن دارایی، بخشی از اموال منقول

اجرا  تأکید بر حسنباشد و راهکارهایی از جمله : های منقول به عنوان وثیقه میامکان استفاده از داراییتولیدات آتی به عنوان وثیقه و 

 زهای اخیر، مذاکره با بانک جهانی در خصوص مواردی  که به خاطر تفسیر اشتباه ارسانی دقیق نسبت به اصالح قوانین در سالو اطالع

موجود و تصویب قوانین جدید و انجام اقدامات اجرایی معرفی  و مقررات قوانین و مقررات امتیاز ایران کسر شده است، اصالح قوانین 

 نمودند. 
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باشد به عدم اجرای قوانین بانکداری بدون ربا اشاره ی نرخ سود میی محاسبهمهندس رازقی نیز با اشاره به اینکه معضل اساسی، نحوه

عدم تفکیک بین قراردادها از حیث مبحث قراردادی و مُرّ قانونی ) دند. آقای دکتر نجیبی نیز یکی از معضالت بزرگ را نمو

 ضوابط حاکمیتی( اعالم نمودند.

مصوبات بانک مرکزی برای  بانکها به عنوان سند  ،1351قانون پول و بانک مصوب سال  37دکتر حمیدیان با بیان اینکه بر اساس ماده 

باال دستی الزم االجراست و قدرت مصوبات بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار وام گرفته شده است و دولت هم تابع مصوبات شورای 

ساله پیرامون دریافت سود در غالب عقود اسالمی اشاره نمودند و دریافت سهم از سود و نه سود محقق  40پول و اعتبار است، به غفلت 

ت از ه بهبود یافته اسافتی غیر قانونی بانکها برشمردند. ایشان با اشاره به اینکه در حال حاضر عملکرد قوه قضاییشده را از موارد دری

به عنوان یکی از موارد نام بردند. ایشان همچنین پیشنهاد نمودند در دستور  و زمان گشایش محاسبه تسهیالت به نرخ اولیه قانونی شدن

. آقای دکتر دایی نیز پیرامون گنجانده شود ،پیرامون ستاد اقتصاد مقاوتی و ممنوع الخروجیق ئموضوع وثاکار جلسه آینده، 

د معضالت و مشکالت و برطرف ساختن آنالین آنها را از خدمات این اندازی سامانه ی دادور اشاره و رصبهبود فضای کسب و کار به راه 

 سامانه نام بردند. 

اینکه یکی از معضالت در دریافت و پرداخت تسهیالت، اهلیت تسهیالت گیرندگان است و باید  آقای مهندس تبادار نیز با اشاره به

 .لزوم بررسی قوانین مقررات بانکها و علت تفاوت آنها اشاره نمودندفیلترینگ جهت این مهم صورت پذیرد، به 

ضه ی ارز آغاز گردید. مهندس رازقی با بیان اینکه ا موضوع حمایت از کاالی ایرانی با محوریت نرخ و عردر ادامه دستور جلسه سوم ب 

دولت اجبارا و به دلیل مشکالت پیش آمده پیرامون ارز، سیاست حمایت از کاالی ایرانی را اجرا نموده است، از معضل خروج ارز توسط 

ند و پیشنهاد نمودند جهت حل معضل، وارد کنندگان به دلیل اختالف نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دریافتی توسط وارد کنندگان خبر داد

ایشان با اشاره به ارز دولتی صرفا به کاالهای اساسی، مواد اولیه، کارخانجات، قطعات یدکی و ماشین آالت اختصاص یابد. 

بهره و  نرخ بودنباال بودن هزینه مبادله و باال  اینکه در موضوع حمایت از کاالی ایرانی، مشکل اساسی، بحران قیمت تمام شده است، از

مشکالت انتقال پول نیز به عنوان معضالت اساسی نام بردند. وی همچنین به پیچیدگی ایجاد شده توسط سامانه نیما اشاره و بیان 

ی در پیمان ارزنمودند با توجه به اینکه قبل از بحران قیمت تمام شده، معضل صادرات و انتقال پول باید حل شود، پیشنهاد نمودند 

و از مقدمات  هایشان همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشار جهت واحدهای کوچک و متوسط حذف گردد. مانی سامانه

تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف خبر دادند.  مهندس رازقی همچنین به نصب تابلوها جهت حمایت از کاالی ایرانی 

لسه جت نمودند و مقرر گردید ن با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی صحباین موضوع و حمایت از آاشاره نمودند که شهردار شیراز از اهمیت 

این مبحث صورت پذیرد.دکتر  رامونیشهری پ ری و سازمان سیما منظر و فضای سبزای با حضور اتاق بازرگانی شیراز، شهردا

بحران ارز، صادرات محصوالت با ارزش افزوده ی باال باید در دستور کار قرار گیرد  ن نکته اشاره نمودند که در شرایطحمیدیان نیز به ای

 و از صادرات محصوالتی با ارزش افزوده پایین و مصرف کننده ی انرژی ارزان در داخل کشور جلوگیری نمود.

کالت و شزوم ارسال معضالت، مآقای تبادار، استاندار فارس با بیان اینکه مهمترین مولفه کاری، توسعه صادرات است، به ل

 ون اول رییس جمهور و شورای گفتگوی ملی اشاره نمودند.ای نیما به معپیشنهادات ارزی و سامانه

 24اده م فیتکل نییو تع یعیمنابع طب هایدر عرصه برداریاعتراض دارندگان پروانه بهره یبررسبا موضوع چهارم در ادامه دستور جلسه 

ی قرائت گردید که بعد از توضیحات آقای دکتر حمیدیان قانون اصالح قانون معادن و حق انتقال تعهدات پس از انقضا مدت بهره بردار

 معادن ارجاع گردد. عالی مقرر گردید موضوع به شورایو آقای شرافت، 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
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 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

رس فابالقوه ی تجاری  ، یکی از هدفهای صادراتی و شرکاقطردر انتها نیز دستور جلسه چهارم با موضوع دستاوردهای سفر به کشور 

هایی پیرامون حمل سال، اجالس مشترک ایران و قطر انجام پذیرفته، از موافقت 16اشاره به اینکه بعد از  قرائت گردید. مهندس رازقی با

 گذاشته است. دکتر حمیدیانادرات به قطر نر چندانی بر روند صو نقل و حمایت از کاالی ایرانی صحبت و اشاره نمودند که تحریمها اث

توان به : تسهیل فرآیند حضور پیمانکاران در پروژه نیز به سفر اخیر هیات فارس به کشور قطر اشاره نمودند که از دستاوردهای آن می

 ایران در اسالمی جمهوری سفارت محل در اقتصادی فعاالن با العامه، جلسه اشغال موسسه در اقتصادی فعاالن با جلسههای قطری، 

 استان بین ما مهندسی فی خدمات و تجاری های فعالیت توسعه مشترک قطر، کمیته بازرگانی اتاق رئیس نائب با قطر، دیدار کشور

ی فیفا جهت برنامه قطر، دیدار با نماینده زیست محیط و بلدیه وزیر فارس با استاندار اختصاصی العامه، دیدار اشغال موسسه و فارس

 اشاره نمود.  2020ریزی رویداد جهانی 

 مواد کننده تامین برتر شرکت 20 همچنین اقداماتی از جانب اتاق بازرگانی شیراز صورت پذیرفت که اهم آنها به قرار زیر است: معرفی

 ساختمان و راه حوزه در استان برتر انکارانپیم ،معرفی)شد صادر قطر کشور به فوالدی های شبکه محموله قطر )اولین به ساختمان اولیه

 جمع حال و برق )در آب نفت، انتقال خطوط و پاالیشگاهی خدمات حوزه در پیمانکاری های شرکت ،معرفی)ترجمه حال انرژی )در و

 بندر مدیریت با بار تره میوه و و غذایی مواد ساختمانی، کاالهای صادرات نیاز مورد های زیرساخت تکمیل ،پیگیری)مستندات آوری

 )انجام حال قطر )در اقتصاد وزارت و حمد

 مصوبات

 استانی

 
لت      مسئول پیگیری مصوبه دستور جلسه ه م

 پیگیری

 رامونیپ یارائه گزارش مهندس رازق

ی مل یگفتگو یجلسه شورا نیآخر

 (قانون بودجه 19تبصره )

ت مدیری سازمانتوسط  تمام مهین یپروژه ها ستیارائه ل

 .یو اتاق بازرگان یبه استاندار یزیبرنامه ر و 

 روز 3 دبیرخانه شورای گفتگو

کار قرار گرفتن   یکار مل میتقس رامونیارائه گزارش پ ثائق و ممنوع  در دستتتتور  موضتتتوع و

در جلسه آینده   یستاد اقتصاد مقاوت   رامونیپ یالخروج

 شورای گفتگو

 ماه 1 دبیرخانه شورای گفتگو

پیرامون حمایت از کاالی     ارائه گزارش  

 ایرانی

 با حضور اتاقتوسط اتاق بازرگانی  یجلسه اتشکیل 

 یمنظر و فضا مایو سازمان س یشهردار راز،یش یبازرگان

 در دستور کار قرار گیرد.  یسبز شهر

 

 دو هفته وگفتگ یشورا رخانهیدب

سب، پ  یاخذ عوارض از تابلوها   شه یک

 رازیش یو تجارت توسط شهردار

لیدی استانی بر واحدهای تو تابلوهای از عوارض اخذلغو 

 تجارت و پیشه کسب، و واحدهای  سر درب فروشگا ها

 .شیراز شهرداری توسط

یرختتانتته شتتتتورای      ب د

گو      ت ف هرداری     -گ شتتت

 شیراز

 هفته 1

س  ستآوردها  یبرر و  رانیسفر مد  ید

استان فارس به کشور   یفعاالن اقتصاد

 قطر

فیفا و هماهنگی با پیگیری مذاکرات با نماینده ی 

وزارتخانه ها در مورد پروپوزال پیشنهادی جهت ارجاع 

طرح اتصال گردشگری استان فارس و همجوار با رویداد 

 انجام پذیرد 2020

متتایتتنتتده ی اتتتاق   نتت

 بازرگانی

 مستمر

اعتراض دارنتتدگتتان پروانتته      پیگیری     

منتتابع   هتتایدر عرصتتتته برداریبهره

قانون   24ماده  فیتکل نییو تع یعیطب

 اصالح قانون معادن

 یونهای تخصصی اتاق شیراز مبنی ارسال نامه به کمیس

 ارجاع موضوع به شورای عالی معادن.

 

یتتتتتتک   دبیرخانه شورای گفتگو

 هفته

 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

 ملی و فراگیر

 
لت      مسئول پیگیری مصوبه دستور جلسه ه م

 پیگیری

ارائه گزارش پیرامون حمایت از کاالی 

 ایرانی

ارسال نامه به شورای گفتگوی مرکز و بانک مرکزی 

ات با مصوبمنافات بخشنامه های  داخلی بانکها پیرامون 

 .بانک مرکزی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یتتتتتتک   وگفتگ یشورا رخانهیدب

 هفته

ارائه گزارش پیرامون حمایت از کاالی      

 ایرانی

 نامه  به شورای گفتگو و بانک مرکزی پیرامون حذف

پیمان ارزی در سامانه نیما جهت واحدهای کوچک و 

 .متوسط

یتتتتتتک   وگفتگ یشورا رخانهیدب

 هفته

ارائه گزارش پیرامون حمایت از کاالی      

 ایرانی

ارجاع معضالت، مشکالت و پیشنهادات ارزی و سامانه       

رییس کل بانک      ی نیما به معاون اول رییس جمهور و    

ندار محترم و همچنین ا    مرکزی تا جاع   توستتتط استتت ر

الت به دبیرخانه  شتتورای گفتگوی ملی  توستتط  معضتت

 شورای گفتگوی استانی

یتتتتتتک     وگفتگ یشورا رخانهیدب

 هفته

 

 

 


