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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.
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پیامك2000999 :

نیرویانتظامی

مدتی است در محله شهید مشکینی قاسم آباد مشهد شاهد
دزدیخودرو،باتریخودرووسیستمصوتیآنهستیم.اگرگشت
پلیسدراینمنطقهبیشترشوددیگرشاهداینمسائلنیستیم.

گالیه اهالی خیابان حرعاملی  55از مشکالت وجود کارخانه مخروبه در منطقه

آلودگیهوا

دود کارخانه مخروبه رب در چشم مردم

روزسهشنبههوایمشهددروضعیتهشداربود،چرامدارس
تعطیلنشد؟اگرهرشهردیگریبودحتماتعطیلمیشد.
هوایمشهدبهطوروحشتناکیطیچندروزاخیرآلودهشده
وتنفسبسیارمشکلاست.مسئوالننیزدسترویدستگذاشته
اندوهیچاقدامیبرایرفعاینمشکلنمیکنند.

شهردار منطقه  :2خرید ملک برای شهرداری اولویت ندارد

شهرستانها

شــهرداری قوچان گویا تــوان پرداخت هزینه ســاخت بنای
شهدایگمنامراندارد.ازخیرانشهرتقاضادارمهمتکنند.
تلفنهایثابتکوچهامامخمینی(ره) 8درروستایشاداب
بخش مرکزی نیشابور ،شــب ها قطع می شــود .چندین مرتبه به
مسئولمخابراتشاداباعالمکردیمولیتاکنونهیچنتیجهای
نگرفتهایم.
در جاده مشــهد – نیشــابور بعد از شــهر ملک آباد ،سه راهی
نیشابوروتربتحیدریههیچگونهروشناییوجودندارد.باتوجهبه
تردد زیاد خودروها و خطرات احتمالی خواهشــمند اســت برای
روشناییآناقدامشود.

گزارشمیدانی
عقیلرحمانی
«ســوله متروکــه و مخروبــه ای کــه در خیابان حــر عاملی واقع شــده،
مشکالت فراوانی را برای اهالی در پی داشته است .قرار است این سوله
قدیمی و محوطه جلوی آن تبدیل به خیابان  25متری (حرعاملی )55
شود که هنوز بعد از گذشت سال ها بازگشایی نشده است .در گذشته
زمین موجــود متعلق به یک کارخانه بود اما ســال هاســت در آن هیچ
فعالیتی صــورت نمی گیرد و به مکان متروکه ای تبدیل شــده اســت.
مالک یا مالکان هم با بازگشایی این مسیر در صورتی که شهرداری حق
و حقوق آن ها را پرداخت کند و به باقی مانده ملک آن ها امتیاز ساخت
در عوض ملک در مسیر بدهد موافقت کرده اند .منازلی که با این سوله
دیوار مشترک دارند تمام دیوارشان فرسوده شده و محل رفت و آمد
حیوانات موذی از جمله حشرات ناقل بیماری است .یک بار هم ماموران
بهداشت از طرف دادستانی به محل اعزام شده اند و گزارشی از وضع
نابه سامان بهداشتی این مکان و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی
تهیه کرده اند .همچنین محوطه جلوی این سوله که در حاشیه خیابان
حر عاملی قرار دارد ،به محلی برای تجمع افراد معتاد و ولگرد تبدیل
شده است .اهالی منطقه مراجعات و مکاتبات فراوانی با شهرداری از
سال های گذشــته داشــته اند که هیچ کدام از آن ها نتیجه ای نداشته
و شهرداری همچنان در بازگشایی این مســیر تعلل می کند .فقط در
سال  1391یک توافق نامه برای بازگشایی این مسیر تنظیم شده که
وکیل مالکان و مدیر امالک منطقه و ...همه پای توافق را امضا کرده اند
وتنهاشهردارمنطقهامضانکردهکههمینباعثبازنشدنمسیرشده
است .یکی دیگر از مشکالت اهالی دور شدن راه مدرسه فرزندان است
که دانش آموزان مجبور هستند مسیر کوچه پس کوچه را طی کنند تا
به خیابان اصلی برسند».

پردیسبان

تکلیفسهامدارانپردیسبانچیست؟

شهرداری

کهمشکالتزیادیرابرایاهالیبهوجودآوردهاست؛مخروبهایکه
زمانیکارخانهرببودهوامروزجزویرانهایازآنباقینماندهاست.

•بازگشاییمعبرازاولویتهایشهردارینیست

برای پیگیری گالیه های شــهروندان با شــهردار منطقه 2مشهد گفت
و گو می کنیم .قلندر به اولویت های شــهرداری برای بازگشــایی معابر
اشاره می کند و درباره گالیه اهالی این منطقه به «خراسان رضوی» می
گوید:ملکمدنظرشهروندانشخصیاستوشهرداریهمبرایخرید
کارخانه قدیمی بودجه ندارد.وی تصریح مــی کند :خرید ملک مذکور
برایشهرداریاولویتنیست،باتوجهبهاینکهملکمدنظرقیمتباالیی
دارد ،برای شهرداری منطقه ضرورتی ندارد که آن معبر بازگشایی شود
چراکهبازگشاییآنمعبربهکاهشترافیکمنطقهکمکینمیکند.وی
تاکیدمیکند:برایشهرداریپروژههاییبااولویتباالتروجودداردکه

بولواروالیت،ورودیخیابانوالیت 7نیازشدیدبهسرعتگیر
دارد،چندباراستشهادمحلیبرایشهرداریمنطقه 5ارسالشد
ولی متاسفانه اقدامی نشد .خواهشمند است شهرداری اقدامی
کند.
بافت قلعــه آبکوه واقع در خیابان شــهید دســتغیب ،بســیار
فرسوده و دارای کوچه های نامنظم است .چرا شهرداری اقدامی
انجامنمیدهد؟
با توجه به کمبود آب و توصیه های مســئوالن به مردم درباره
صرفهجوییدرمصرف،آیاآبیاریفضایسبزوسطبولوارمجدکه
ازچندوقتپیشهرشبسرریزشدهوبه خیابانریختهمیشودرا
هیچکدامازمسئوالنمحترمندیدهاند؟لطفابهاطالعشهرداری
محترم منطقه برسانید چون عالوه بر اسراف ،قطعا موجب ایجاد
خطروحادثهبهدلیللغزندگیخیابانخواهدشد.باتشکر.
لطفا فکــری به حال پیــاده روهای خیابان گلشــاد در منطقه
خواجهربیعبکنید.سالهاستکهبهآنبیتوجهیمیشود.
از طرف چهارراه شهید فرامرز عباسی به طرف میدان جانباز
نیازمبرمیبهدوربرگردانوجوددارد.ازمسئوالنسازمانترافیک
وشهرداریدرخواستمیشودبهاینامرمهمتوجهکنندچوندر
زماناوجترافیکساکناناینمنطقهبایدمیدانرادوربزنندکهاین
خودترافیکزیادیرابههمراهدارد.

درحالپیگیریآنهاهستیمواگرپروژهایجزواولویتهایشهرداری
باشدوگرهایازکارمردمبازکندحتمابرایآنفکریخواهدشد.

•امتیازشهرداریبهمالکدرصورتتوافق

شهردار منطقه 2اختیارات نمایندگان مالک کارخانه را ناکافی می
داندومیگوید:باتوجهبهاینکهملکشخصیاست،مالکمیتواند
بهشهرداریمراجعهوبرایعقبنشینیملکاقدامکندوطبققوانین
جاری شــهرداری به مالک امتیازهایــی داده خواهد شــد ،اما مالک
خودشحضورنداردوفقطنمایندگانویپیگیربرخیامورهستند.
وی می افزاید :مالک برای عقب نشینی عالقه ای از خود نشان نمی
دهدونمایندگانویهماختیاراتکافیدراینزمینهندارند،دراین
زمینه،بارهاجلسهایبانمایندگانمالکگذاشتهایماماهربارکاررها
شدهوازسویآنهاپیگیرینشدهاست.

اینبخشیازنامهارسالیازسویاهالیخیابانحرعاملیبهروزنامه
«خراسانرضوی»استکهبهامضایبیشاز 35نفرازساکنانمنطقه
رســیده و در آن ضمن گالیه از تعیین تکلیف نشدن کارخانه متروکه
ای که سال ها بدون هیچ گونه تغییر رها و باعث ایجاد مزاحمت های
فراوانی برای اهالی شده ،خواســتار پیگیری موضوع شده اند.برای
بررسی میدانی گالیه ها ســری به محل این کارخانه متروکه واقع در
خیابان حرعاملی  55می زنیم .از حاشــیه خیابان کــه وارد محوطه
کارخانهمتروکهمیشویهمهچیزرنگدیگریمیگیرد؛سولههای
قدیمیدرحالتخریب،شیشههایشکسته،دیوارهایتخریبشده
و...همهوهمهنشانازوضعیتنابهساماناینکارخانهمتروکهدارد

مسکنوشهرسازی

مسکنوشهرسازیازسال92تاکنونتکلیفسندزمینهای
تعاونی 4نیروی انتظامی رابه نشانی خیابان میثاق 34مشخص
نکرده،برایتعدادیازقطعاتقبالسندصادرشدهولیازسال92
تاکنونبرایبقیهاقدامینشدهاست.چرا؟

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

بهداشتودرمان

به نظر شــما چرا باید یک پزشــک متخصص ویزیت  50هزار
تومانیبگیرد؟چرابیشترآنهادستگاهکارتخواندارندولیفقط
پولنقدمیگیرند؟
من یک بیمار روماتیســمی هســتم که ۱۰ســال اســت با آن
درگیرم.بهدلیلمصرفطوالنیمدتکورتون،کبدمدچارمشکل
شدیدی شد و دیگر امکان استفاده از آن داروها را ندارم .االن یک
سال است که از آمپول «رمیکید» استفاده می کنم .هر ۴۵روز سه
آمپولبایدتزریقکنم.تادوماهپیشاینسهآمپولرابهمبلغ260
هزار تومــان تهیه می کردم ولــی االن باید برای همین ســه آمپول
حدود 700هزارتومانپولبدهموایناصالبرایمنمقدورنیست
 .کلی پیگیری کردم تا حمایتی شود ولی هیچ جوابی نگرفتم .اگر
وضعبههمینمنوالپیشبرودهمهبیمارهایمشابهمنبامشکل
مواجهخواهندشد.چرابرایحمایتازمااقدامینمیشود؟لطفا
پیگیریکنید.

متفرقه

پیگیر حق ما کارگرانی که در شــرکت های اکسیژن کار می
کنیم باشــید 12 .ســاعت کار با کپســول های اکســیژن که وزن
هرکدامآن50کیلواست،سختوطاقتفرساست.ماروزی560
کپســول را خالی و مجدد بار مــی کنیم .به خاطر عمــر زیاد برخی
کپسولهاکارکردنباآنهاخطرناکاست.اماباهمهایناوصاف،
پایهحقوق 8ساعتکاربهمامیدهند.لطفابهفکرماباشید.

شرکتبرق

شرکتبرقکهدرجواببندهاعالمکردازمحلهمحمدآباد٣٢
بازدیدکردهونیازیبهروشناییاحساسنکردهاست،کافیاست
از ســاکنان محله تحقیق کند یا از پاســگاه محل اســتعالم بگیرد
تامتوجه شود نبود روشــنایی کافی چه مشــکالتی را ایجاد کرده
است.
اخطاریههایپرداختنکردنقبوضبرقبهتازگیبهشکلی
محترمانهبرایمشترکانارسالمیشودبنابراینوظیفهدانستماز
اینعزیزاننهایتتشکروسپاسراداشتهباشم.ایکاشاینطرح
نهادینهشودوخودمانبهیکدیگراحترامبگذاریم.

آبوفاضالب

درباره آب شــرب منطقه مهرمادر در خواجه ربیع عرض کنم
گاهیاوقاتشیرآبراکهبازمیکنیمداخلسینکپرازماسهمی
شــود و رنگ آب نیز گاهــی اوقــات قهوهای اســت .هر چه بــا آب و
فاضالبتماسگرفتیمپاسخیندادند.لطفاشماپیگیریکنید.
ساکنقاسمآباد،بولوارحجاب ۶۴هستم.مدتمدیدیاست
که اواخر شب بوی مشــمئزکننده و زننده ای که بسیار آزار دهنده
استدرفضاپخشمیشودوبهاحتمالزیادبهدلیلتخلیهفاضالب
در جوی های همین محل اســت .در روزنامه مشاهده کردم دیگر
ساکنان این منطقه هم از این موضوع بسیار ناراحت هستند .بو به
حدزیادیآزاردهندهاست.

تعزیرات

شما زحمت کشــیدید و با گزارش های خود از گران فروشی
پارکینگ فــرودگاه ،موضوع را بــه طور کامل به اطالع مســئوالن
رساندید.تعزیراتحکومتینیزحکمراصادرکردوبهاطالعمردم
رســاند ولی نتیجه آن «هیچ» بود .نرخ پارکینگ همچنان1500
توماناست.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

تفریحخطرناک!

وضع پیاده رو در چندقدمی شهرداری

از کسبه خیابان آیت ا ...شیرازی هستم و هر روز از میدان شهدا و مقابل
ساختمان شورای شهر مشــهد عبور می کنم .حدود هشت ماه است که
شهرداری قسمتی از پیاده روی مقابل شورای شهر مشهد را به وضع نابه
سامانی که در تصویر مشاهده می کنید رها کرده است .مگر سنگ فرش
کردن مســیر چقدر زمان می خواهــد؟ این در حالی اســت که این وضع
نابه ســامان در چندقدمی شهرداری اســت و امیدواریم برای اصالح آن
فکری شود.

روز گذشته در نزدیکی پل عابر پیاده میدان شهید فهمیده ایستاده بودم
که متوجه شدم در اقدامی خطرناک دو جوان از پایه های پل عابر پیاده باال
رفته اند و روی قوس پل در حال سرســره بازی هستند! هر لحظه امکان
داشت با برهم خوردن تعادل به پایین سقوط کنند و حادثه ای رقم بخورد.
خانواده ها مراقب فرزندان شان باشــند تا این گونه تفریحات خطرناک
باعث ایجاد حادثه برای دلبندان شــان نشــود.از شــهرداری منطقه هم
خواهش میکنم فکری برای مسدود کردن این قسمت از پل بکنند.

یــادداشــتخــوانــنــدگــان

بــرای اســتــحــضــار مــردم

اولیایی

مشکالت معلوالن فقط برای یک روز

نیست

هر ســال در روز جهانی معلوالن و روز عصای سفید برای حمایت از
معلوالن همایش هایی برگزار می شود و مسئوالن در جایگاه های
مختلفحقوقازدسترفتهمعلوالنرایادآوریمیکنند.ازاشتغال
معلوالندرمراکزدولتیوخصوصیگرفتهتامناسبسازیخیابان
هاو،...ازنطقهایپیشازدستورنمایندگانمحترممجلسگرفته
تا بررســی ابعاد قانون حمایــت از معلوالن و توجه بــه ضمانت های
اجراییاینقانونو...
گویا تمام این مشــکالت در همین هفتــه قرار بوده برطرف شــود و
به همین دلیل در  51هفته باقی مانده از ســال دیگــر نباید درباره
حمایت از معلوالن و رســیدگی به مشــکالت آنان ســخنی به میان
آورد.متأسفانهبیشتراینصحبتهابههمینروزوهفتهبسندهمی
شودوپسازآندیگرخبریازرسیدگیبهحقوقمعلوالننیست.با
پایانیافتناینهفتهدستگاههایمسئولحتیازبرخیازوظایف
محوله خود نیز سر باز می زنند و پرونده حمایت ها و پیگیری حقوق
معلوالن تا سال آینده بسته می شود.امیدواریم حمایت از معلوالن
وفراهمکردنشرایطکاریوزندگیاینافراددرتمامروزهامدنظر
مسئوالنوتصمیمگیرانباشدتاروزبهروزمحدودیتهاییکهبرای
مابهعنوانیکیازقشرهایاینجامعهوجوددارد،کمتروکمترشود.
اینروزهامحدودیتهابرایمامعلوالنکمنیست،ذکرتکتکآن
ها هم آن قدر طوالنــی خواهد بود که در این نوشــته نمی گنجد .از
همین رو انتظار ما این است که همراهی و همیاری معلوالن تنها به
همینهفتهمنحصرنباشدومسئوالندرهراقدامی،نگاهیهمبه
معلوالنوشرایطآنهاداشتهباشند.
ستون یادداشــت خوانندگان به بیان نظریات و حرف های
مردم در حوزههای مختلف میپردازد کــه الزاما مورد تأیید
روزنامه نیســت .شــما مخاطبــان گرامی روزنامه خراســان
رضوی میتوانید مطالب ،یادداشتها و دلنوشتههای خود
رابرایماارسالکنیدتادرهمینستونمنتشرشود .مطالب
خود را به شماره تلگرام  09393333027ارسال کنید.

نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را از طریق پست
الکترونیکی kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامک های
مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

شهرداری منطقه 7
«المان ها و نمادهای شــهری برای زیباسازی و انتقال
مفاهیم شهروندی در خیابان ها و میادین جانمایی می شود
اما نکته ضروری در ســاخت این المان هــا ،ایمن بودن آن و
نظارت بر این است که خطرساز نباشند .در تقاطع خیابان
مهدی و خلــج واقع در منطقه ســیدی مشــهد ،یک آبنما
نصب و در کنار آن تابلوی خطر بــرق گرفتگی هم قرار داده
شده است .آیا نصب یک آبنمای خطرساز در شهر ضرورت
دارد؟»

به اطالع می رســاند ،نصب عالیم هشدار در کلیه مکان
های عمومی مرسوم و برای جلوگیری از حوادث احتمالی
است و دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی نیست.
«قابل توجه شــهردار منطقه  7مشــهد ،وقتــی ارباب
رجوع باالی سر کارمند بود ،کاری انجام نمی شد ،حاال که
شما جلوی در ورودی چند میز گذاشته اید که جلوی ارباب
رجوع را بگیرید آیا کاری انجام خواهد شــد؟ کجای دنیا از
ورود ارباب رجوع به داخل شــهرداری جلوگیری می شود
که شما این طرح را اجرا کرده اید؟»

به اســتحضار می رســاند ،شــهرداری منطقه  7مشهد
در راســتای تکریم ارباب رجوع و شــفاف سازی خدمات
شهرســازی از تاریخ  96.5.28مبادرت به تغییراتی در
نحوه پاسخ گویی به متقاضیان و مراجعه کنندگان کرده
است که مزایای این طرح به این شرح است :قطع دست
واسطه ها و جلوگیری از البی گری و  ،...ثبت درخواست
ها به صورت سیستمی و ثبت تمام مراحل اعمال شده بر
روی پرونده به صورت سیستمی ،قابلیت رهگیری توسط
ارباب رجــوع ،کوتاه شــدن زمان پاســخ گویی بــه ارباب
رجوع ،نظــارت لحظه به لحظــه مقام باالدســت ( معاون
شهرســازی و شــهردار منطقه) بــه صورت سیســتمی بر
فعالیت های کارشناسان و رصد مدت زمان پاسخ گویی
و درکنار همه این مزایا ،حضور فیزیکی شــهردار منطقه

ومعاونــان درکنار ایــن طرح باعــث بهتر شــدن عملکرد
کارشناسان شده است.

الیت

«کجای دنیا ســراغ دارید که برای پــارک خودرو کنار
خیابان ساعتی  800تومان پرداخت کنند وشرکت محترم
هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت یا سرقت از خودرو
برعهده نگیرد؟ االن شرکت الیت برچه اساسی این هزینه
باالی پارک کنار خیابــان را دریافت می کند؟ آیا نظارتی بر
کار این پارکبان ها وجود دارد؟»

به استحضار شــهروندان گرامی می رســاند ،براساس
آخریــن مصوبه شــورای اســامی شــهر مشــهد مقدس
درباره مدیریت پارکینگ های حاشــیه ای و غیر حاشــیه
ای از ابتدای شهریور ماه  ،1396تعرفه پایه کلیه معابر به
ازای نیم ساعت دوم به بعد به میزان  200تومان کاهش
داشــته و برای معابر الف ،ب و ج به ترتیب 600،500و
 400تومان محاسبه می شــود.همچنین تصاعد مثبت
15درصدی نیز حذف شده است .بنابراین دیگر معبری
با تعرفه  800تومانی وجود خارجی ندارد .همچنین باید
به این نکته مهم اشــاره کرد که دریافــت هزینه توقف در
حاشیه معابر ،اهرمی قانونی برای کاهش توقف های بلند
مدت خودروها در حاشیه معابر است و شهرداری مشهد
و به تبع شرکت ترافیک هوشــمند الیت هیچ مسئولیتی
در قبال امنیت خودروهای پارک شــده درحاشــیه معابر
نخواهند داشت.توجه شهروندان گرامی را به چند نمونه
از تعرفه های توقف در حاشیه معابر در نقاط مختلف دنیا
جلب می کنیم:هزینه توقف در معابر حاشــیه ای کشــور
امارات متحده عربی به طور متوســط 2000تومان  ،در
انگلســتان 13000تومــان ،در شــهر مســقط (پایتخت
عمان) 2200تومان ،در بیروت (پایتخت لبنان) 6700
تومان و در مسکو (پایتخت روســیه)  5400تومان برای
یک ساعت بوده و جریمه تخلف توقف ممنوع دراین کشور
نیز  300هزار تومان است.

آموزش و پرورش
معدن دوست
« ولی یکی از دانش آموزان مدرسه دخترانه «چین چین» در محدوده ناحیه
 7آموزش و پرورش مشــهد هســتم .چند روزی است که قســمتی از سقف
کالس مدرسه فروریخته و مدیران مدرسه در اقدامی که جای تقدیر دارد،
دفترشــان را تخلیه و دانش آموزان را به صورت موقت به آن جا منتقل کرده
اند و خودشان در راهروی مدرسه مستقر شــده اند .از مسئوالن آموزش و
پرورش تقاضا داریم هرچه ســریع تر فکری برای بازســازی کالس بکنند تا
هم دانش آموزان به کالس خود برگردند و هم مدیران مدرسه از بالتکلیفی
در بیایند».

پاسخ آموزش و پرورش به مشکل فروریختن سقف یک کالس
درس درمشهد

بالتکلیفی دانش آموزان و مدیران

مدرسه «چین چین» تا 2روز آینده رفع می شود
این پیامک ارســالی یکی از شــهروندان به ســامانه حــرف مردم روزنامه «خراســان
رضوی» است که از بالتکلیفی دانش آموزان و مسئوالن مدرسه «چین چین» مشهد
به دلیل فروریختن سقف یکی از کالس ها گالیه مند بوده و خواستار بررسی موضوع
شده است.

•ترکیدگی لوله عامل جابه جایی دانش آموزان

کارشناس مسئول اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش
استان در پاسخ به این گالیه می گوید :در پیگیری های انجام شده مشخص شد در
یکی از کالس های مدرســه «چین چین» در قسمتی از سالن مدرســه که به وسیله
دیوارهای گچی پیش ساخته جداسازی شده بود ،ترکیدگی لوله ایجاد شده است
که بر اثر این ترکیدگی قسمتی از دیوار نم می زند و ترک می خورد.
وی می افزاید :پس از آن سازمان نوسازی مدارس از محل بازدید و کالس مربوط را
ناایمن معرفی می کند.وی تصریح می کند :بر همین اساس ،مدیران مدرسه برای
آن که در روند تحصیلی دانش آموزان خللی ایجاد نشود ،لوازم اتاق خود را تخلیه و
دانش آموزان را به آن جا منتقل می کنند .خودشــان نیز بــرای پیگیری امور اداری
لوازم مربوط را به نمازخانه مدرسه منتقل می کنند و به صورت موقت در آن جا مستقر
می شوند.وی تصریح می کند :قرار شد برای رفع مشکل ایجاد شده قسمتی از دیوار
گچی بین مدرسه «چین چین» و دبستان زمزم برداشته و دو کالس از مدرسه زمزم به
مدرسه چین چین الحاق شود تا مشکل رفع شود ،تصور ما بر این است که این اقدام
طی دو روز آینده انجام شود.

0939-3333027
@k h o r a s a n e r a z a v i

