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روی موج کوتاه

دیروز بررسی طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار در صحن مجلس 

به پایان رسید.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از 
کمیسیون ویژه بررسی کننده این طرح 
و دیگر نمایندگان تشــکر کرد و گفت: 
این طرح با هدف تســهیل گری صدور 
مجوزهای کســب و کار و رفع برخی از 
ناعدالتی هایی کــه در این حوزه وجود 
داشــت، بررســی و در صحن مجلس 

تصویب شد.
این ابراز رضایت و تشــکر قالیباف 
در حالی مطرح شــد که تصویب این 
طرح در میان ذی نفعان و اقتصاددانان 
واکنش های بســیار و نگرانی هایی در 

پی داشت.
سراب اشتغال ایجاد می کند 

جلیل مالکی به تصویب ماده ۶ طرح 
»تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب 

و کار« واکنش نشان داد. 
او در واکنش به تصویب ماده ۶ طرح 
»تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب 

و کار« در مجلس شــورای اســامی 
نوشت:

»طــرح تســهیل صــدور برخی 
از مجوزهــای کســب وکار« در حوزۀ 
نهادهای حرفه ای حقوقــی و به ویژه 
وکالت دادگســتری نه تنهــا موجب 
اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد 
سراب اشتغال می شود. در کشوری که 
زیرساخت های توسعۀ خدمات حقوقی 
فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی 
نگردیده است و به جای فرهنگ سازی 
وکالت هر روز در صداوســیما و ســایر 
رسانه ها بر طبل وکیل ستیزی و مشوه 
جلوه دادن چهرۀ وکیل کوبیده می شود 
و در کشــوری که بیــش از ۲۵درصد 
وکای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ 
تمدید پروانۀ  وکالت خــود را ندارند و 
بیش از ۴۰ درصد وکای جوان ما بیکار 
هســتند و حتی به صورت گروهی هم 
توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. 
چگونه می خواهند بــه یک باره تعداد 
وکا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا 

افزودن بر تعداد وکای بیکار و تبدیل 
فارغ التحصیل بیــکار آن هم با حداقل 
نمرۀ قبولــی به وکیل بیــکار موجب 
اشــتغال جوانان خواهد شد یا موجب 

تشدید بیکاری آن ها؟
متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح 
نه تنها چشم خود را بر روی این واقعیت ها 
بستند بلکه حتی به معیارهای علمی 
موردتأیید سازمان سنجش و دیدگاه 
علمی صدها اســتاد و حقوق دان برتر 
کشور هم توجهی نکردند و با تصویب 
معیار یک درصــد باالتریــن نمرات 
موجبات ورود هر فردی حتی با معدل 
زیر ۱۰ به حرفه های حقوقــی را که با 
جان ومال و ناموس مردم سروکار دارند 

فراهم کردند.
نکتۀ حایز اهمیــت در تصویب این 
طرح ســکوت قوۀ محترم قضاییه بود. 
قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی 
هم دادگستری های آن توانایی آموزش 
کارآموز را ندارنــد و دادگاه ها به دلیل 
عدم آموزش کافــی کارآموزان با خیل 

وکای فاقد توانایــی حرفه ای مواجه 
می شوند. چگونه می توانند به یک باره 
با افزایش چندین برابــری کارآموزان 
وکالت نســبت به آموزش آن ها اقدام 
نماید. آیا دســتگاه محترم قضایی که 
با ســکوت در مقابل حذف کمیسیون 
تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ »قانون کیفیت اخذ 
پروانۀ وکالت دادگستری« و سکوت در 
مقابل قاعدۀ نیازسنجی مطروحه در سند 
تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را 
فراهم نمود، توجه داشته است که به یک 
باره در حوزه های قضایی که فقط یک یا 
دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به 
حداکثر پنج یا شش وکیل دادگستری 
دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکای 
پذیرفته شــده برای آن حــوزه مواجه 
خواهند شــد که به دلیل نبود اشتغال 
برای آن ها به ســمت ارتکاب جرائمی 
همچون واســطه گری و کارچاق کنی 
 و وکالت هــای تضمینــی حرکــت 

خواهند کرد؟
متأســفانه ایــن طــرح نه تنها با 
نیازســنجی دســتگاه قضایی مذکور 
در ســند تحول قضایی مخالف است 
بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز 

مغایر دارد.
به موجب اصل ۷۵ قانون اساســی 
طرح های نماینــدگان نباید منجر به 
افزایش هزینه های عمومی شــود. با 
تصویب این طرح به یک باره و با افزایش 
چند برابــری کارآمــوز وکالت هزینۀ 
ســنگین آموزش آن ها به قوۀ قضاییه 
و کانون هــای وکای دادگســتری 
تحمیل می شود درحالی که هیچ گونه 
پیش بینی ای برای تأمین این هزینه ها 

نشده است.
از جهتــی دیگــر نیز، ایــن طرح 
مغایر با اصــل ۱۱۰ قانون اساســی 
اســت. به موجب این اصــل تصویب 
سیاست های کلی نظام به مقام معظم 
رهبری محول شده است. به موجب بند 
۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی 
وکالــت دادگســتری دارای ماهیت 

قضایی شناخته شــده و آنچه دارای 
ماهیت قضایی است به موجب این بند و 
نظرات شورای محترم نگهبان در موارد 
مشــابه، باید در قالب الیحۀ قضایی به 
مجلس تقدیم شود. متأسفانه این طرح 
که توسط تعدادی از علمای اقتصادی 
مجلس بدون کوچک تریــن توجه و 
اطاعی از موازیــن حقوقی و قضایی 
تهیه و تصویب شــد و اتفاقاً در صحن 
علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس 
محترم کمیســیون قضایی مجلس 
قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی است که انتظار می رود 
مورد مخالفت جدی شــورای محترم 

نگهبان قرار گیرد«.
 سردفتران و وکال هم به جمعیت 

بیکاران اضافه می شوند 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران 
نیز در این مورد گفــت: تصویب ماده ۴ 
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب 
وکار هیچ مشکلی از مشکات کنونی 
کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره ای 
هم به گره ها اضافه می کند و مشکات 

جدیدی ایجاد خواهد کرد.
علی خندانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، در خصوص تصویب ماده ۴ طرح 
تســهیل صدور مجوزهای کســب و 
کار، اظهار کرد: آنچــه که نمایندگان 
در کمیســیون جهش تولیــد دنبال 
می کردند، مر همان طــرح را تصویب 
کردند و داوطلبانــی که حداقل هفتاد 
درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد 
حائزان باالترین امتیاز را کسب کنند به 
عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل 
مقتضی به سازمان ثبت اسناد و اماک 

کشور معرفی می شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران 
افزود: سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
نیز سالی یکبار موظف است که آزمون را 
برگزار کند. کسانی هم که قصد استفاده 
از ماده ۶۹ را دارنــد باید از همین کانال 
آزمون پیش بروند که به اعتقاد ما عمًا 
ماده ۶۹ ما حذف شده است. چون کسی 

که در آزمون قبول شود، نیازی به انتقال 
مجوز سردفتری ندارد.  

وی گفت: متاســفانه نمایندگان 
مجلس، فضا را به سمت کاهش سطح 
علمی ســردفتران بردنــد یعنی عیار 
علمی که باید احراز می شــد، به شدت 
افت کرد و حوزه قضایی و ســردفتری 
حتماً در آینــده ای نزدیک تحت تأثیر 
این افت قرار خواهد گرفت و در آینده ای 
نزدیک به جای تحصیل کرده های بیکار، 
تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار 
به جامعه تحمیل خواهد شد که خود 
باعث ایجاد مشکات عدیده و اخال در 
نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد. 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران 
تصریح کرد: مصوبه روز گذشته مجلس، 
هیچ مشکلی از مشکات کنونی کشور را 
حل نخواهد کرد بلکه گره ای هم به گره ها 
اضافه می کند و مشکات جدیدی ایجاد 
می کند. متاســفانه با وضعیت جدید 
معلوم نیست که چه اتفاق جدیدی در 

این حوزه بیافتد.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: 
ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار، ارتباطی به جایگاه کانون 
سردفتران و دفتریاران ندارد، چون شرح 
وظایف کانون سردفتران براساس قانون 
دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت است. در 
مصوبه روز گذشته، نمایندگان به حوزه 
کانون سردفتران نیز ورود نکردند اما با 
توجه به اینکه ما صندوقی در کانون تحت 
عنوان صندوق بیمه و بازنشستگی داریم، 
اگر تعداد زیادی از افراد عضو این صندوق 
شــوند و از آن طرف درآمدها در سطح 
کشور ثابت باشد، قطعاً صندوق کانون 
با مشکل جدی مواجه خواهد شد و به 
ورشکستگی نیز خواهد رسید. این مسأله 
برای دولت نیز مشکل آفرین خواهد بود 
چون باری به بار دولــت افزوده خواهد 
شــد و در آینده دولت موظف به تامین 
مالی این صندوق بوده که هزینه ای به 
هزینه های فعلی دولت و کشور تحمیل 

خواهد کرد.

نگرانی کارشناسان از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس

تسهیلیامانعتراشی؟

خبر

رئیس جمهور آذربایجــان با بیان اتهاماتی 
علیه ایران، بار دیگر حضور نیروی های خارجی 

در خاک این کشور را تکذیب کرد. 
به گــزارش ایســنا، الهــام علــی اف، در 
گفت وگویی با روزنامــه ایتالیایی »ریپابلیکا« 
در پاســخ به ســوالی در خصوص اینکه برخی 
تنش های اخیر جمهوری اذربایجان با ایران به 
دلیل نزدیک شدن باکو به اسرائیل است؟ گفت: 
ما تمامــی اتهامات مبنی بــر اینکه جمهوری 
آذربایجان نیروهای اســرائیلی به مناطق آزاد 
شــده آورده اســت را رد می کنیم. این کاما 
بی معنی اســت. این تنها یک بهانه است تا در 
میان عموم از آذربایجان یک دیو بسازند. همه 
می توانند برونــد و ببینند که کســی در آنجا 

نیست. ما خواهان آن هســتیم که به ما احترام 
گذاشته شود، دقیقا همانطوری که ما به دیگران 

احترام می گذاریم.
وی در اشــاره با تــردد کامیون های ایرانی 
در مســیر تجاری همیشــگی خود ادامه داد: 
دلیل اتفاقی که افتاد ســاده است. آذربایجان 
می خواهد که به مرزهایش احترام گذاشته شود. 
پس از آزادی قره باغ، ما در مرزهای خودمستقر 
شدیم و آنجا ماندیم. مسیر میان برخی شهرهای 
ارمنستان از محدوده آذربایجان عبور می کند. 
ما مشــاهده کردیم که از این مسیر برای عبور 
کاالهــای غیرقانونی به قره بــاغ و محدوده ما 
اســتفاده می شــود. این غیرقابل قبول است. 
ما خواهان این هســتیم که بــه مرزهای مان 

احترام گذاشته شــود. ما به طور غیرقانونی به 
مرزهای دیگر کشــورها ورود نمی کنیم. پیام 
ما ساده بود. »دیگر کافی است«. ما یک بیانیه 
دوستانه فرستادیم تا جلوی این اتفاق را بگیرم. 
این مسیرها تحت کنترل ماست و دلیلی ندارد 
که فریبکاری کنیم و بگوییم این اتفاق نیفتاده 
است. متاســفانه به خوبی به این هشدار پاسخ 

داده نشد.
علی اف افــزود: بنابراین ما مجبور شــدیم 
گام دوم را برداریم. ما یادداشــتی دیپلماتیک 
فرستادیم. ما سفیر ایران را دعوت کردیم و این 
موضوع را عمومی کردیم تــا جلوی این اتفاق 
را بگیریم امــا وضعیت حتی بدتر شــد. تعداد 
کامیون هایی کــه از ایران بــه قره باغ می آمد 

بیشتر شد و ما این را یک حمله و توهین تلقی 
کردیم. پس ما اقدامات کامــا قانونی دیگری 
اتخاذ کردیم. او گفت: اقدامــات غیرضروری 
در کشور همسایه شکل گرفت. آن ها به صدور 
بیانیه های نامناســب، تهدید و انجام رزمایش 
نظامی در مرزهای مان پرداختند. این عجیب 
بود که ابتدا گفته شــود این رزمایش نظامی از 
قبل برنامه ریزی شــده بوده است اما بعد گفته 
شود این رزمایش برای آن انجام گرفته که به ما 
پیامی بدهند. هیچ کس نمی تواند خواست خود 
را به ما تحمیل کند. او افزود: وقتی رئیس جمهور 
جدید و دولت جدید ایران انتخاب شــد ما چه 
کردیــم؟ هیاتی بــزرگ را به ریاســت رئیس 
پارلمان و معاون نخست وزیر به مراسم سوگند 
فرستادیم. آن ها پیام دوستای من را مستقیما 
به رئیس جمهور ایران رســاندند. پیام دیگری 
که ما به طور همزمان به آن ها رساندیم همانی 
بود که پیشتر نیز گفته ام. »لطفا به فعالیت های 

غیرقانونــی بازرگانان ایرانــی در قره باغ توجه 
بفرمایید«. 

رئیس جمهور آذربایجان در ادامه گفت: ما 
در جایگاهی نبودیم کــه بخواهیم دولت ایران 
را متهم کنیم. مــا درک می کردیم که این کار 
برخی شــرکت های خصوصی است اما از آن ها 
خواستیم که این مسئله را متوقف کنند. چیزی 
که درازای آن اتفاق افتــاد را همه دیدند. تکرار 

می کنم که اتفاق خوبی نیفتاد.

علی اف با طرح اتهاماتی علیه ایران:

ادعای حضور نیروهای اسرائیلی در آذربایجان بهانه است

 شماره   910 / پنجشنبه 22 مهر   1400  /   7 ربیع االول 1443  / 14  اکتبر   2021

 علی الریجانی، مجری توافق 
ایران و چین استعفا کرد 

علی الریجانی که از ســوی رهبــر انقاب به 
عنوان مجری توافقنامه ۲۵ ســاله ایران و چین 
منصوب شده بود، از این ســمت» استعفا« داد.  
به گزارش فرهیختگان، علی الریجانی به عنوان 
مجری توافقنامه ۲۵ ســاله ایران و چین، چند 
ماه پس از ردصاحیت و پــس از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم از سمت خود استعفا کرده است 
تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این قرارداد ۲۵ 
ســاله به تیم دولت و معاون اول ابراهیم رئیسی 
و نماینده رهبری در ســتاد اجرایی فرمان امام 

واگذار شده است.
    

امیرعبداللهیان:
  تهران و باکو مانع سوءتفاهم 

در روابط شوند
وزیر خارجه ایران در مکالمه تلفنی با همتای 
خــود از جمهــوری آذربایجان خواســتار رفع 
نگرانی هــای متقابل از طریق گفت وگو شــد و 
تصریح کرد: »دو کشــور باید مانع سوءتفاهم در 
مناسبات فی مابین شده و به سرعت روابط خود 
را در مســیر درست و رو به رشــد ادامه دهند.«  
در تماس حســین امیرعبداللهیــان و جیحون 
بایراموف؛ بر اهمیت روابــط دوجانبه و کاهش 
اختافات از جمله در زمینــه عبور کامیون های 
ایرانی از خاک  جمهوری آذربایجان برای رسیدن 

به ارمنستان تاکید شد. 
    

معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در راه تهران

انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا امروز بــرای گفت وگو با مقام های 
کشورمان به تهران سفر می کند. محور مذاکرات، 
رایزنی درباره مذاکرات احیای توافق هســته ای 

برجام  عنوان شده است.
    

ازغدی:
رهبری باید در حد اختیاراتش 

پاسخگو باشد 
حســن رحیم پور ازغدی، فعال سیاســی در 
گفت وگو با روزنامه کیهان گفته است: همه باید 
پاسخگو باشــند. رهبری در برابر اختیاراتی که 
داشته، مسئول اســت؛ هم در آخرت باید پاسخ 
بگوید، هم در دنیا باید به مردم پاسخ بدهد؛ در حّد 
اختیاراتش. وی افزوده است: اگر دستور جنگ یا 
دســتور صلح می دهد، اگر می گوید در ماجرای 
هســته ای این کار را بکنیم و آن کار را نکنیم و... 
باید بتوانــد همه  اینها را توضیــح بدهد و بگوید 
استدالل های من چه بود؛ بگوید این واقعّیت بود، 
آن پشت صحنه بود، دالیل شرعی من اینها بوده 

و... شرعاً باید بتواند جواب بدهد.
    

خداییان در پاسخ به ایلنا:
علت مرگ »شاهین ناصری« 

مسمومیت دارویی است 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پزشکی قانونی 
علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی 
اعام کرده اســت. ذبیح اهلل خداییان در پاسخ به 
پرســش خبرنگار ایلنا، در خصوص علت مرگ 
شاهین ناصری، اظهار کرد: اخیراً پزشکی قانونی 
نظر خود را اعام و علت مرگ شاهین ناصری را 
مسمویت دارویی تشــخیص داده است. برخی 
منابع خبری پیش از این مرگ شاهین ناصری، 
کارشناس بازرگانی که به اتهام کاهبرداری در 
زندان بود را مشــکوک و مرتبط بــا پرونده نوید 

افکاری اعام کرده بودند.
    

 تاکید وزیر خارجه قطر 
بر احیای برجام 

وزیر خارجه قطر در مــورد احیای برجام گفت: 
احیای برجام به نفع همه است. ما از تاش ها برای 
احیای برجام حمایت می کنیم. به گزارش ایلنا به نقل 
از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، در مورد 
مذاکرات ایران و عربستان نیز تصریح کرد: ما شاهد 
تحول مثبتی میان ایران و عربستان هستیم و از این 
تحول استقبال می کنیم و دو طرف را به گفت وگو 

تشویق می کنیم. 
    

احمدی نژاد به دبی رفت
محمود احمدی نژاد به منظور بازدید از نمایشگاه 
بزرگ بین المللی »اکسپو« به مدت ۵ روز عازم دبی 
شد.  ارگان رسانه ای وابسته به احمدی نژاد با انتشار 
این خبر نوشته است: هیاتی از دوستان احمدی نژاد 
در دفتر، وی را در این سفر همراهی کردند. پیش از 
این گفته می شد احمدی نژاد به دلیل ممنوع الخروج 

بودن، اجازه خروج از کشور را ندارد.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه به سامانه های بسیار 
مدرن و پیشرفته در لبه های فناوری، فرماندهی و کنترل 
ارتباطات اطاعات جهانی دست پیدا کرده ایم، گفت: ارتش 
جمهوری اسامی ایران و سپاه پاسداران انقاب اسامی، با 
توسعه سامانه های پدافند هوایی و سیستم های بسیار مدرن 
در مقابل پیشرفته ترین قدرت های عالم، دفاع خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، ســردار سرلشکر حســین سامی، در 
حاشیه رزمایش مشــترک پدافند هوایی مدافعان آسمان 
والیت ۱۴۰۰، افزود: ما امروز با دستاوردها و پیشرفت های 
چشــمگیر و قابل ماحظه در عرصه دفاع هوایی در مقابل 

قدرت های پیشرفته هوایی روبرو هستیم.
وی افزود: ســاالنه این رزمایش مشترک 
پدافند هوایــی را در مقابله با ســناریوهای 
مختلف تهدید از جانب دشــمنان به شکل 
عملی تمرین می کنیم. من توفیق داشــتم 

که ســاالنه در این رزمایش ها شــرکت کنــم و از نزدیک 
شاهد این پیشرفت ها بوده ام و میزان رشد و پیشرفت های 
 فناورانه و تاکتیکــی را در عرصه دفاعــی هوایی قضاوت 

و اندازه گیری کنم.
فرمانده کل سپاه ادامه داد: آنچه که در این رزمایش انجام 
شد و ما دیدیم، یک نمایه مدرن و پیشرفته از تمام جنبه های 
پدافند هوایی در مقابل سناریوی غیرقابل پیش بینی است. 
ما امروز دو نیروی نارنجی و آبی در نقش دشمن و نیروهای 
خودی داشــتیم که نیروهای نارنجی ما مجهــز به انواع 
موشک ها و سامانه های پروازی بدون سرنشین بودند و در 
ســرعت ها و ارتفاعات مختلف و از مسیرها و 
زمان های غیرقابل پیش بینی به سمت منطقه 
رزمایش حرکت می کردند و نیروهای آبی که 
مستقر در کنار سامانه های پدافند هوایی بودند 

باید در مقابل اینها واکنش نشان می دادند.

فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه با اشاره به 
استفاده از مراکز کنترل و فرماندهی هوشمند در رزمایش 
مشترک مدافعان آسمان والیت برای نخستین بار، گفت: این 
سامانه برای اولین بار مورد آزمایش قرار گرفت و توانستیم با 

استفاده از آن با تهدیدات بسیار پرحجم مقابله کنیم.
به گزارش ایلنا، ســردار ســرتیپ رضا شبان در حاشیه 
این رزمایش با اشاره به اینکه با اســتفاده از تولیدات بومی 
می توانیم به هرگونه تجاوز به مرزهای پرگهر ایران اسامی 
پاسخی دندان شکن بدهیم، گفت: در این رزمایش بر اساس 
تمامی اهدافی که از قبل تعیین شده بود در بخش های مختلف 

کشف، شناسایی، ردگیری و در مقابله با اهداف 
موفقیت الزم کسب شد.

وی گفت: رزمایش ها برای تمرین تکنیک ها 
و تاکتیک های بومی و خاقانه نیروهای نظامی 
و احصا نقــاط قوت و ضعف اســت که در این 

رزمایش به خوبی این هدف به دست آمد، همچنین ما در این 
رزمایش توانستیم برای اولین بار بخشی از سامانه های بومی 
خودمان را مانند سامانه راداری قدس و سامانه بومی ضد کروز 

دزفول در مدار عملیاتی مورد استفاده قرار دهیم.
سردار شبان در تشــریح دیگر اقدامات جدید پدافند 
هوایی نیروی هوافضای سپاه در رزمایش مشترک پدافند 
هوایی مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰، تصریح کرد: یکی 
از نکات بسیار مهم، استفاده از سامانه فرماندهی و کنترل 
هوشمند با استفاده از فناوری هوش مصنوعی است که در 
این رزمایش برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت و در 
مقابله با تهدیدات همه جانبــه و پر حجم 
بعنوان یک دستیار و تصمیم یار بسیار قوی، 
کمک حال رزمندگان پدافنــد هوایی در 
اداره و مدیریت صحیــح و به موقع مقابله با 

تهدیدات است.

سرلشکر سالمی:

به سامانه های بسیار مدرن و پیشرفته دست پیدا کرده ایم 
سرتیپ شبان: 

می توانیم با تهدیدات بسیار پرحجم دشمن مقابله کنیم


