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روایت  3فیلمساز خارجی از به تصویر کشیدن کرونا در جهان

«این» یک جنگ واقعی است

به گزارش ایلنا ،تاکنون  ۴۶۶ ،۱۳.۳۴۱نفر در جهان به کرونا مبتال و ۵۷۷.۹۶۳
نفر جان باختهاند .این آمار هراس جهانی از ویروسی که نخستین بار  ۲۴آذر ۱۳۹۸
در شهر «ووهان» واقع در مرکز چین گزارش شد و به تدریج به سایر کشورهای
دنیا سرایت کرد ،را به اوج خود رسانده است .تا بدانجا که ساکنان این کره خاکی
امروز دیگر تنها با بحران سالمتی مواجه نیستند بلکه مشکالت اقتصادی ،اجتماعی
و خانوادگی ناشی از آن برای دههها جهان را درگیر خود نگاه خواهد داشت .هرچند
هر کشور راههای متفاوتی را برای مواجهه با کرونا اختیار کرد اما بیشتر آنها تابع
شرایط مشترکی بودند« .قرنطینه» نسخه مشترکی بود که بیشتر کشورها آن را
درپیش گرفتند اما این نسخه در هر کشور بازخوردها و نتایج متفاوتی دربرداشت.
 3فیلمساز جوان با نامهای آرین پل از هند ،ساشا بیازوئیس از ایتالیا و آنا فاروقی
از آلمان که برای شرکت در جشنواره فیلم مقاومت به تهران سفر کردهاند ۴ ،فیلم
درباره تجربههای خود از دوران کرونا در کشور خود ساختهاند .آثار این چهار
فیلمساز جوان بیانگر سرگذشت مردم سراسر جهان در فضای زیستی مشترکی
است که کرونا برای جهان به ارمغان آورده است.
باید دوباره تصمیم بگیریم علیه دشمن متحد شویم
«آرین پل» فیلمساز هندی درباره چرایی و چگونگی ساخت فیلمش با عنوان
«آزادی از ویروس» میگوید« :قدرت ،اراده و اتحاد به استقالل ما منجر شد .امروز
باید دوباره تصمیم بگیریم علیه دشمن متحد شویم .از ماسک استفاده کنید،
دستها را بشویید و فاصله اجتماعی را حفظ کنید .بیایید زنجیر بشکنیم ...نه
پیوند ».این موضوع فیلم من است« .آزادی از ویروس» که تالشی بود برای یادآوری
متفاوت روز استقالل هند (که روز  ۱۵آگوست هر سال برگزار میشود) .ما این
فیلم را ساختیم تا هموطنانمان را از مفید بودن دستورالعملهای ایمنی در برابر
ویروس ،آگاه کنیم.
وی با اشاره به تالش پزشکان کشور هند برای مبارزه با این ویروس از بیتوجهی
مردمان کشورش گالیه کرده و اینطور میگوید :هند از  ۱۵مارس  ۲۰در قرنطینه
به سر میبرد و شهروندان دچار شوک و ناباوری هستند .همه ما یاد گرفتیم که با
استفاده از ماسک و مواد ضدعفونیکننده و حفظ فاصله اجتماعی در امان بمانیم.
اگرچه متأسفانه متوجه شدیم افراد بیخیالی هم هستند که به این دستورالعمل
توجه نمیکنند .از اینرو ،ما و بهطور خاص ،آنانیا آرین پل به این ایده رسیدیم و
فیلم شکل گرفت.
این فیلمساز جوان با بیان این خاطره که هماهنگی با هنرمند طراح به
یادماندنیترین اتفاق این فیلم بود .شایلداتیا گاش حدود  ۲۰۰۰کیلومتری با ما
فاصله داشت؛ ما در بمبئی بودیم و او در کلمبیا؛ اما فاصله مانعی در روند کار
نبود و ما ساعتها تلفنی حرف میزدیم درباره جهان پس از کرونا و فیلمسازی در
آن دوران میگوید :هند شاهد موجی از بازگشت کارگران مهاجر از شهرهای بزرگ
به سمت روستاهایشان بود .در تمام این مدت با داستانهای انسانی بیشماری
روبهرو شدیم .افرادی که در گرمای شدید ۹۰۰ ،تا ۱۲۰۰کیلومتر راه میروند و هنوز
خوشحال هستند .همه کودکان ،زنان و مردان در حال ساخت یک فیلم بسیار
انسانی هستند و من دوست دارم آن را ضبط کنم .یک داستان خاص که به ذهنم
خطور کرد ،سفر دختری جوان با دوچرخه برای بازگرداندن پدرش به روستاست .او
تقریبا ً ۱۰۰۰کیلومتر دوچرخهسواری کرد .شگفتانگیز و باور نکردنی! داستانهای
زیادی از این غم و شادیها وجود دارد که میتوانیم آنها را جلو ببریم.

سه فیلمساز از سه کشور هند ،ایتالیا و آلمان در کوتاهترین زمان تجربیات خود را از شرایط کرونا در کشور خود به تصویر کشیدهاند .نکته مشترک این
فیلمسازان جوان؛ این مطلب است که :هنوز نمیتوان پایان این وضعیت اضطراری در جهان را حدس زد و هیچ یک از ما برای فیلمبرداری از درد اعضای
خانواده خود آمادگی نداشتیم.

هدف،
تولیدنوعی
دائرهالمعارف
کامل به عنوان
هدیه برای
نسلهایآینده
بود تا به آنها
اطالع داده شود
که چه اتفاقی
افتاد
«آنا فاروقی» ساکن آلمان که با فیلم «ماسکی برای همه» به موضوع سالمت
پناهندگان پرداخته است ،درباره چرایی ساخت این فیلم میگوید :ما در ابتدا
میخواستیم به همراه گروهی از پناهندگان ،پروژهای برای جشنواره فیلم بدون مرز
درباره سازگاری با محیطزیست بسازیم اما ویروس کرونا هم ه ما را غافلگیر کرد؛
اجازه بازدید از مکان یا مالقات با شرکتکنندگان در پروژه را نداشتیم .خوششانسی
و ارتباط خوب با اهالی محل ،ما را به مکان خاص و ویژه دیگری رساند :دهکده
صلح در بخش کوچک استرانکوف در براندنبورگ .این مرکز در دههی  ۹۰با هدف
محافظت از جوانان در برابر بیکاری و افراطگرایی آغاز به کار کرد و اکنون پناهگاه
و خانه پناهجویان ،افراد مسن و افراد ضعیف اجتماعی است .این امتیاز به ما
داده شد که در آنجا فیلمبرداری کنیم .در آنجا میتوانید پناهندگان و آلمانیها
را ببینید که در کنار یکدیگر ماسک صورت میدوزند .کلیشه آوارگان به عنوان
قربانیان شکسته شده است .در اینجا ،آنان به عنوان افرادی نشان داده میشوند
که میتوانند به جامعه هدیه دهند.
وی درباره انگیزه خود از ساخت این فیلم میگوید :ویروس کرونا همه را در
سراسر جهان متعجب کرد و بالفاصله انزوا آغاز شد .ما میخواستیم با دنیا ،با
دوستان و همکاران در ارتباط باشیم بنابراین ما خوشحال شدیم که توانستیم در این

توزیع  ۹هزار بسته لوازم ورزشی بین نیازمندان کهگیلویه و بویراحمد

سردار خرم دل گفت ۹ :هزار بسته لوازم ورزشی در قالب رزمایش
مومنانه در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد بین خانواده های نیازمند
توزیع خواهد شد.
سردار «حمید خرم دل» در آئین توزیع  ۹هزار بسته لوازم ورزشی در
قالب کمک های مومنانه استان کهگیلویه و بویراحمد ،اظهار کرد :امروز
به نام شهید ،ایثار گران و افتخارات آفرینان نام گذاری شده است.

تاسیس شرکت سهامی خاص ساورز صنعت آداک درتاریخ  1398/07/08به شماره
ثبت  9731به شناسه ملی  14008655435ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت ::
دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب
و کشاورزی،ارتباطات و صنعت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله گلستان  ،خیابان
گلستان[3شهیدخداخواست رجب پور ]  ،بلوار امام خمینی(ره)  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  7591858339سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال
نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 350000
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  295مورخ  1398/07/01نزد بانک
توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی
در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمانه حسینی به شماره ملی
4220306498و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال خانم منیجه حکمتی مفرد به شماره ملی 4220311076و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سامر محرابی به شماره ملی 4232013490و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  - :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سمانه حسینی (مدیر عامل
رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبقاساسنامه بازرسان آقای کرامت قائدی به شماره ملی  2391342561به سمت بازرس
علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی 4240027721
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()998584

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تا چهارمین روز از
هفته دفاع مقدس است حدود  ۶۰۰برنامه صورت گرفته ،گفت :توزیع
اقالم فرهنگی و ورزشی یکی از وعده های ما در رزمایش کمک های
مومنانه بود که با توجه به سال تحصیلی جدید در دوره های گذشته
بحث توزیع بسته های معیشتی و لوازم التحریر را داشتیم.
وی با اشاره به اینکه امروز  ۹هزار بسته ورزشی شامل توپ ،کفش و
لباس ورزشی توزیع خواهند شد ،ادامه داد :در حوزه آموزشی با آموزش
و پروش متناسب با نیاز آنها برنامه ریزی داشته و بسته های فرهنگی
توزیع خواهند شد.
خرم دل با اشاره به اینکه در هفته های آینده نیز بسته های آموزشی
مورد نیاز مدارس ،بسته فرهنگی و بسته های عمومی توزیع خواهد شد،
یادآور شد :ما به عنوان سپاه و بسیج حوزه فعالیت ،نیازمندی های انقالب
و مردم را شناسایی کرده و هر کجا نیاز باشد ،در کنار مسئوالن خواهیم
بود.
«هادی زارع پور» هم در این آئین ،گفت :توزیع بسته های ورزشی
تحت عنوان «کمک های مومنانه» توسط سپاه پاسداران دنبال می شود
که جای تقفدیر و تشکر دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه فرمایشات
رهبر معظم انقالب در امر کمک های مومنانه با محوریت سپاه پاسداران،
مردم و مسئوالن شکل گرفت ،گفت :مردم در این زمینه کمک های نقدی
و غیر نقدی به رزمایش کمک های مومنانه داشتند.
با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش تاکنون  ۲میلیارد تومان اقالم
مختلف توزیع شده ،گفت :امروز اقالم ورزشی را در برنامه داریم و در
آینده بسته های فرهنگی را خواهیم داشت .

اگهی تغییرات شرکت کوه نور سرفاریاب سهامی خاص به شماره ثبت
 3296و شناسه ملی  14002977432به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/06/05تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  1-به
موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی صنعت و معدن  ،نفت وگاز (به جز
اکتشافات و بهره برداری واستخراج) پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 2- . .محل جدید شرکت
در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی ،
شهر یاسوج ،محله ترمینال  ،خیابان ابن سینا  ،خیابان ابن سینا[ 6شهید
محمد قاسمی]  ،پالک  ، 30طبقه همکف کد پستی 7591963195تعیین
گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()998586

اگهی تغییرات شرکت آریاز آداک ماهور سهامی خاص به شماره ثبت  4239و شناسه ملی
 14007716059به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/06/1399تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان گچساران ،
بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،محله سه راهی  ،خیابان شقایق  ، 2خیابان شقایق ها  ،پالک
 ، 930طبقه اول کد پستی 7581784156 :انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()984432

ایام سخت تالش مردم برای ارتباط با یکدیگر را به نمایش بگذاریم.
این فیلمساز آلمانی میافزاید :به دلیل ممنوعیت تردد در آلمان ،برای سفر از
برلین به دهکده کوچک استورکوف در براندنبورگ نیاز به مجوز ویژه داشتیم .این
یک سفر  ۴۰دقیقهای است که در شرایط عادی ،چیز خاصی نیست اما در شرایط
فعلی اتفاق ویژهای بود .در نهایت این امکان ایجاد شد که بتوانیم سفر کنیم و
ببینیم مردم چگونه در مناطق روستایی با این قرنطینه کنار میآیند .بزرگترین
امتیاز شناختن کسانی بود که برای یک هدف خوب کار داوطلبانه انجام میدادند.
وی با بیان اینکه نباید روند ساخت فیلم درباره کرونا حتی پس از ریشهکن شدن
آن را کنار گذاشت ،میگوید :من عالقهمند به ثبت این روند هستم .تغییر تعامالت
اجتماعی به دلیل همهگیری ،نکته جالبی است .افراد درحالی که مجبور هستند
فاصله اجتماعی را حفظ کنند و ماسک بزنند ،چگونه باید روشهای جدیدی برای
برقراری ارتباط ،کار و یادگیری از یکدیگر پیدا کنند؟
فاروقی تاکید میکند که این فیلم برای خارجیهاست؛ برای پناهندهها ،برای
غریبههایی که فکر میکنند موقعیت آنها در کشور جدید در شرایط العالجی است.
این فیلمی است که به آنها بگوید ،شما مسئول زندگی خودتان هستید.
«ساشا بیازوئیس» و «کارال فالزون» دو روزنامهنگار و فیلمساز ایتالیایی هستند

که وضع بیمارستانها و گورستانها در مقابله با کرونا را مهمترین ایده خود برای
ساخت فیلم «روزهای قرنطینه در ایتالیا» میدانند.
ساشا بیازوئیس ،روزنامهنگار و گزارشگر حرفهای است که سابقه همکاری با
روزنامهها و تلویزیونهای اصلی ایتالیا را دارد .او درباره ساخت این فیلم با موضوع
ویروس کرونا میگوید Backstair :یک تیم تحقیقاتی است که به روزنامه ایتالیایی
 Fanpage.itتعلق دارد .کار اصلی ما تمرکز بر گزارشهای تحقیقاتی است؛
اما درحالیکه ما مشغول کار روی گزارشهای کامال ً متفاوت خود بودیم ،درگیر
رویدادهای خبری کووید  ۱۹در ایتالیا شدیم.
این روزنامهنگار ایتالیایی میگوید :منطقه لومبارد ،بیشتر از دیگر بخشهای ایتالیا
تحت تأثیر کرونا قرار دارد ،خیلی زود فهمیدیم که اتفاق بزرگی در حال رخ دادن
است؛ بنابراین تصمیم گرفتیم برنامه خود را متوقف کنیم تا تمام وقت خود را به
اخبار ویروس کرونا با دوربین فیلمبرداری اختصاص دهیم .این تیم متشکل از ۴
نفر در دو گروه بود که در ماههای مارس و آوریل  ۲۴ساعت هفت روز هفته را
روی این موضوع کار میکردند .بیازوئیس درباره انگیزههای ساخت این فیلم اینطور
میگوید :ما روزنامهنگار هستیم و به همین دلیل است که خیلی زود اهمیت حضور
در آنجا را برای گفتن و ثبت وقایع از طریق دوربین خود درک کردیم .مردم به
خاطر موقعیت اضطراری مقابله با گسترش ویروس کرونا و وضع محدودیتهای
مجبور به ماندن در خانه بودند .به هر حال ما تصمیم گرفتیم که ریسک کنیم و
وقت خود را صرف بیمارستانها کنیم تا با دوربینهای خود درد بیماران  ICUو کار
پزشکان را ثبت کنیم و به مردم در خانه نشان دهیم که چقدر اوضاع جدی است.
بینندگان باید میفهمیدند که داخل اورژانس بیمارستان چه میگذرد و خیابانها
چقدر خالی است.
او با اشاره به خاطرهای درباره ساخت این فیلم میگوید :هجدهم مارس ،ما در
گورستان برگامو بودیم ،درحالی که ارتش ایتالیا برای انتقال تابوتها به گورستانهای
مناطق دیگر درگیر بود ،زیرا قبرستان برگامو کامال ً پر بود .تعداد مرگ و میرهای
کرونا به قدری زیاد بود که دیگر قبرستان جایی برای اموات نداشت.
این روزنامهنگار ایتالیایی درباره تدوین این اثر هم اینطور میگوید :تدوین این
مستند به هیچ وجه آسان نبود ،به هیچ وجه نمیتوان پیشبینی کرد که چه اتفاقی
میافتد و هیچ راهی برای ساخت یک صفحه داستان قبل از فیلمبرداری وجود
نداشت .تنها چیزی که توانستیم بسازیم پیگیری وقایع بود .هیچکس در بین ما ،به
عنوان خبرنگار و فیلمساز ،آماده فیلمبرداری از کشتهشدگان و درد اعضای خانواده
خود نبود .فقط به خاطر عزم ما در روایت این داستان موفق شدهایم.
این فیلمساز سخنان خود را چنین ادامه میدهد :ایتالیا هنوز در «وضعیت
اضطراری کووید  »۱۹قرار دارد ،تعداد بیماران هنوز اجازه نمیدهد که پایان وضعیت
اضطراری را حدس بزنیم .دو موضوع را احتماال ً بررسی خواهیم کرد :سندرم پس
کوید  ۱۹و جایگزینی تجهیزات در بیمارستانها.
بیازوئیس هدف از ساخت این فیلم را آگاهی بخشی عنوان کرده و میگوید :هدف
ما تحقق یک مستند کامل درباره روزهای قرنطینه ایتالیا است .هدف؛ تولید نوعی
دائرهالمعارف کامل به عنوان هدیه برای نسلهای آینده بود ،تا به آنها اطالع داده
شود که چه اتفاقی افتاد .در حین قرنطینه شدن افراد در خانه تکرار میکنند« :همه
چیز خوب است» ،فیلم ما عناصری را برای پاسخ به این سؤال به آنها میدهد؛ اینکه
«با بیش از  ۳۵۰۰۰مرگ در ایتالیا ،همه چیز خوب پیش رفت؟»

در مجمع عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران چه گذشت؟

پشتیبانی سهامداران بانک قرضالحسنه مهر ایران مهر تاییدی بر توفیقات
این بانک است و سهامداران قدردان تالشهای مدیران و کارکنان این بانک
هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران ،مجمع عمومی ساالنه این بانک
روز یکشنبه  ۳۰شهریور برگزار شد .در این جلسه هیئت مدیره بانک مهر
ایران گزارش عملکرد سال  ۱۳۹۸را ارائه کردند و در ادامه اعضای هیئت رئیسه
و سایر نمایندگان سهامداران نظرات خود را ابراز کردند .در ادامه مهمترین
اظهارات رئیس مجمع را میخوانید .سید فرید موسوی ،عضو هیئت مدیره
بانک ملی ایران و رئیس مجمع گفت :اقدامات شایسته بانک قرضالحسنه
مهر ایران مرهمی بر آالم جامعه است .هم کسانی که بهصورت قرضالحسنه
سپردهگذاری میکنند و هم افرادی که سازوکار ادای این وظیفه را فراهم
میکنند ،قطعا ً مورد عنایت الهی واقع خواهند شد .به مجموعه بانک مهر
ایران اعم از مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و تکتک مدیران و کارکنان این
بانک برای دستاوردهایشان تبریک عرض میکنم و برای همه تالشهایتان در

سال گذشته خسته نباشید میگویم.
موسوی اظهار کرد :پشتیبانی سهامداران بانک قرضالحسنه مهر ایران مهر
تأییدی بر توفیقات این بانک است و سهامداران قدردان تالشهای مدیران و
کارکنان این بانک هستند .سال جاری نسبت به سال  ۱۳۹۸سختتر است،
ولی من یقین دارم خالقیت ،تجربه و دانش شما باعث میشود کارنامه
درخشانتری نسبت به سال  ۱۳۹۸ارائه دهید .امیدوارم در کنار یکدیگر
بتوانیم مسئولیت مهمی را که بر دوش داریم ،بهدرستی ایفا کنیم و برگ
زرینی به افتخارات شبکه بانکی اضافه کنیم.
وی همچنین گفت :بابت صورتهای مالی مناسبی که ارائه شد ،سپاسگزارم.
همچنین در حوزه مسئولیت اجتماعی ،توسعه بانکداری الکترونیکی و افزایش
مشتریان بانک اقدامات خوبی انجام شده است .وضعیت مناسب مطالبات
غیرجاری ،افزایش ۱۳۵درصدی سود و افزایش ۷۷درصدی درآمدهای
عملیاتی نیز بیانگر تالشهای مدیران و کارکنان بانک مهر ایران است که آن
را قدر میدانم.

کشف  ۹۴کیلو تریاک در دنا
فرمانده انتظامی استان از کشف  ۹۴کیلوگرم تریاک از یک دستگاه
خودروی سمند در محور یاسوج  -اصفهان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ ستاد «کیقباد مصطفایی»
در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت :مأموران پاسگاه انتظامی پاتاوه
شهرستان دنا ضمن هماهنگی با مرجع قضائی حین پایش خودرو های
عبوری محور یاسوج  -اصفهان به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند
و به آن دستور توقف دادند.
وی افزود :راننده با بی توجهی به دستورات پلیس از محل متواری که پس
از طی مسافتی و با شلیک چند تیر هوایی و سپس به سمت الستیک ها در
نهایت خودرو نیز متوقف و مأموران در بازرسی از آن  ۹۴کیلوگرم تریاک که
به طرز ماهرانهای در آن جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد :راننده دستگیر و به مرجع قضائی
معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.
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