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آغاز تخریب بنا های 
غیرمجاز در زیارت 

در پی اتمام حجت دادگستری استان گلستان، تخریب 
بنا های غیرمجاز در زیارت گرگان آغاز شد. به گزارش 
روابط عمومی دادگستری گلستان، دادستان عمومی 
و انقالب مرکز اســتان بیان کرد: امور اراضی استان با 
حضور نماینده دادســتانی از روز گذشــته )دوشنبه( 
کار تخریب بنا های غیرمجاز در زیارت را آغاز کرد و در 
نخســتین روز اجرای این طرح، 25مورد ساخت وساز 
غیرمجاز تخریب و 8500مترمربع زمین آزادسازی شد.

محمــود اســپانلو افزود: ایــن بنا ها در مســیر جاده 
آبشــار زیارت منطقه لکه قــرار دارد و در راســتای 
تبصره2ماده10قانــون حفــظ کاربــری زمین های 
کشاورزی و باغی تخریب شد. به گفته وی، امور اراضی 
موظف است براساس قانون همه بنا های غیرمجاز در 
زیارت گرگان را تخریب کند و تعللی از مسئوالن برای 
عمل نکردن بــه قانون پذیرفته نخواهد بود. اســپانلو 
ادامه داد: با نظر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور 
اراضی ملی و منابع طبیعی استان، برای جلوگیری از 
حمل ونقل مصالح ساختمانی برای ساخت و ساز های 
بدون مجوز در ورودی زیارت، ایست و بازرسی مستقر 

شده است. 

خبرکوتاه 

عدد خبر

معــاون امنیتــی و انتظامــی وزیــر کشــور 
بــا اشــاره بــه 3چالــش بــزرگ بــرای اربعین 
ســال آینده گفــت: گرمــای هــوا، غیرقابل 
و  زائــران  جمعیــت  بــودن  پیش بینــی 
کســب آمادگــی بــرای خدمات رســانی از 
ایــن چالش هــا هســتند. بــه گــزارش مهر، 
سیدمجید میراحمدی اظهار کرد: استقرار 
آب سردکن ها، سایبان و تغذیه مناسب از 
اولویت هــای مهم برای اربعین ســال آینده 

در مهران است.

3
چالش

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
اردبیــل گفــت: طــرح هــادی ۲۹۰روســتای 
اردبیــل با پیش بینــی اعتبــار 155۰میلیارد 
ریال در دســت اجراســت. به گزارش مهر، 
فرهاد سبحانی اظهار کرد: بازنگری اجرای 
طرح هــادی در تعــدادی از روســتاهای این 
اســتان در دســت اجراســت. همچنیــن 
اجرای این طرح در روســتاهای تقی دیزج، 
شهریور، حســن باروق و مادیه به تصویب 

نهایی رسیده است.

۲۹۰
روستا

اردبیل

جهادکشــاورزی  ســازمان  سرپرســت 
مازنــدران گفت: 1۹هــزار تن پرتقال شــب 
عیــد از مازنــدران تأمیــن و بــه ۲1اســتان 
متقاضی ارســال شــد. به گــزارش ایســنا، 
حسن عنایتی اظهار کرد: گوشت مرغ نیز 
به پایتخت و سایر استان های کشور ارسال 
شــد و مشــکلی در تأمیــن گوشــت ســفید 
وجود ندارد. عنایتی از رضایت مندی کافی 
تولیدکنندگان و مــردم در تأمین و مصرف 

کاالهای اساسی شب عید خبر داد.

۱۹
هزار تن

مازندران

ایالم

عکس خبر

 اسکله بندر بریس 
بریس روستایی در فاصله ۶۰کیلومتری شرق چابهار در 

سیستان و بلوچستان است. بندر بریس و اسکله صیادی با 
ارتفاع 1۰متر از دریا محل صید انواع ماهی و شاه میگو است. 
لنگر انداختن لنج ها و کشتی ها یکی از جاذبه های دیدنی این 

منطقه است. /ایرنا

سیستان و بلوچستان

گلستان

سرمایه گذاری 4میلیارد دالری 
نفتی در خوزستان 

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه 4میلیارد دالر 
در حوزه نفت در خوزستان  ســرمایه گذاری می شود، 
گفت: مجموعه دولت، ســتاد اجرای فرمان امام)ره(، 
بنیاد مستضعفان و بانک های عامل پای کار آمده اند تا 

خوزستان را به جایگاه واقعی خود ارتقا دهند.
به گزارش ایرنا، سیدصولت مرتضوی افزود: خوزستان 
بر گردن ایران و جهان اسالم حق بزرگی دارد که باید 
ادا شــود و به همین دلیل، رئیس جمهوری بر اجرای 
مصوبه های مرتبط با خوزستان تأکید ویژه دارد و این 
موضوع موجب شده است این مصوبه ها به صورت جدی 

در کشور پیگیری شود.
وی ادامــه داد: عمده ترین مســائل خوزســتان در 
نشســت های کارشناســی متعدد با حضور معاونان 
رئیس جمهوری، برخی وزیران و کارشناسان شناسایی 
و مصوبه هایی برای حل این مسائل تصویب شده است. 
به گفته مرتضوی، مهم ترین ایــن مصوبه ها در زمینه 
تامین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز بخش کشاورزی، 
ساماندهی شــبکه های فاضالب خوزســتان، جاده و 

راه آهن، بهداشت و درمان بوده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تخصیص اعتبار 
برای طرح های نیمه تمام بهداشــتی در خوزســتان و 
تامین اعتبــار مورد نیاز همچنین سرعت بخشــی به 
اجرای این طرح ها افزود: تا چند ماه آینده هزار تخت 
بیمارستانی به ظرفیت بیمارستانی خوزستان افزوده 

می شود.
مرتضوی بــا بیــان اینکه بــرای 100مصوبه ســفر 
رئیس جمهوری به خوزســتان اعتبار مورد نیاز تامین 
شده است، تأکید کرد: 1200میلیارد ریال برای اجرای 
طرح های راه آهن در خوزستان تامین شد و در اختیار 
استان قرار گرفت. ســیدصولت مرتضوی روز گذشته 
در آیین بهره برداری از طرح آبرســانی به 1۹روستا و 
شهر خوزستان حضور یافت و در سفری 2روزه پیگیر 
 تسریع اجرای طرح های مصوب ســفر استانی هیأت

 دولت است.

خوزستانمکث

جشن های آیینی در اورامانات 
مدیر پایگاه جهانــی منظر فرهنگی تاریخــی اورامانات از 
برنامه ریزی برای برگزاری جشن های آیینی در این منطقه 
در ایام نوروز خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پویا 
طالب نیا گفت: ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات 
که تابستان امسال رقم خورد موجب شده است تا برای نوروز 

امسال شرایط متفاوت تری از سال های قبل داشته باشیم.
به گفته مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات، 
ورود به قرن جدید هم با تحویل سال1401 اتفاق خوشایند 
دیگری است که موجب شده برنامه های زیادی برای داشتن 

یک نوروز ویژه در اورامانات تدارک دیده شود. 

عیدانه 

یزد به عنوان یکی از مهم ترین اســتان های گردشگری ایران همواره 
مقصد گردشگران ایرانی و خارجی بوده و بخشی از اقتصاد این استان 
به گردشگری وابسته است. تا پیش از فراگیرشدن بیماری کرونا روند 

مشاغل مرتبط با گردشگری رشد فزاینده داشت، اما حاال برای رونق 
دوباره گردشگری در یزد به فعالیت های متمرکز و راهکارهای جدید 
نیاز است. همین رویکرد است که موجب شده مدیرکل میراث فرهنگی 
و گردشگری یزد، خبر از خوشه  صنعت گردشگری در این استان دهد. 
به گفته احمــد آخوندی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری یزد، مسئوالن شرکت شهرک های صنعتی از این اقدام برای 

توسعه این صنعت و جذب گردشگر حمایت می کنند.

 خوشه صنعت گردشگری چیست؟
یکی از مفاهیم جدید حوزه اقتصادی، توسعه خوشه های کسب وکار است؛ 
مفهومی که بیشــتر در زمینه صادرات، کشاورزی و صنعت مطرح شده اما 
در زمینه گردشــگری هم معنادار است. براســاس این مفهوم با ایجاد یک 
الگوی واحد در بین سازمان های اجرایی یک نهاد، بخش ها گرچه به دنبال 
ساز وکارهای خاص خود هستند اما هدف و منافع مشترکی را دنبال می کنند. 
خوشه گردشگری یکی از فرصت های خوب برای ایجاد کسب وکارهای جدید 
و اشتغال است. معاون گردشگری میراث فرهنگی یزد درباره ایجاد خوشه 
صنعت گردشگری در این اســتان به همشهری می گوید: توسعه خوشه ای 
یکی از الگوهای موفق ســازماندهی بنگاه های کوچک و متوسط است و به 

همین دلیل ایجاد این خوشه ها در استان یزد پیگیری شده.
هما خورشیدی ادامه می دهد: خوشه های گردشگری اساسا کسب وکارهای 
حوزه گردشگری مانند آژانس های مسافری، راهنماهای تور، هتل  ها و مانند 
آن را به یک شبکه منسجم تبدیل می کند تا همه آنها در یک راستا حرکت 
کنند. به این ترتیب این خوشــه ها تالش می کنند منافع همه بخش ها در 
فعالیت های گردشگری اســتان حفظ و مشکالت کاری آنان هم در همین 
روند پیگیری و حل شــود. وی با بیان اینکه این خوشه های کسب وکار در 
دسته بندی صنایع خرد قرار می گیرد، ادامه می دهد: تفاهمنامه با شرکت 
شهرک های صنعتی استان بسته شده اســت تا با کمک این شرکت ایجاد 

خوشه  صنعت گردشگری استان پیگیری شود.
اصغر نایب، رئیس جامعه هتلداران یزد هم با بیان اینکه ظرفیت هتل های 
اســتان نسبت به ســال های گذشــته افزایش چشــمگیری یافته است، 
درباره تأثیــر نگاه یکپارچه به مشــاغل حوزه گردشــگری می گوید: باید 
مدیریت واحدی برای گردشگری داشته باشیم، هرچند در دنیا شهرداران 

تصمیم گیرنده هستند.

    
رویکردهای نو به گردشگری یکی از راهکارهای سازنده برای توسعه و رونق 
مشاغل این حوزه است، آن هم در شرایطی که مشاغل کوچک و مستقل به 

حمایتی یکپارچه برای ادامه حیات خود نیاز دارند. 

زهرا سرویانگزارش 
خبرنگار

وقتــی نام البــرز و اماکن خــوش آب و هــوای آن 
به میان می آید، نگاه ها به ســمت ســد امیرکبیر و 
حواشــی رودخانه کرج و پس از آن به طالقان است؛ 
شهرســتانی هم مرز با اســتان مازنــدران و قزوین 
که چند ســالی اســت تــب ویالســازی در آن باال 
گرفته اســت. ردپای ساخت و  ســازهای غیرمجاز 
و دورزدن قانون هــم در آن به چشــم می خورد. با 
توجه به گالیه های مکــرر اهالی بومــی طالقان از 
ساخت و ســازهای بی رویه و غیرمجاز، پای صحبت  
آنها نشســتیم. کمبود آب، نداشتن شبکه فاضالب 
و اینکه ســاکنان بومــی نمی تواننــد در زمین های 
خود ساخت وســاز کنند، از مشــکالت اهالی است 
 که در سال های اخیر با ویالســازی  و شهرک سازی

تشدید شده.

کمبود آب و زمین
ویالســازی در طالقان پدیده ریشه داری نیست و به 
15سال پیش می رسد؛ سال85سد طالقان به عنوان 
یکی از منابع تامین کننده آب آشــامیدنی تهران و 
قزوین آماده بهره برداری و تب ساخت وســاز در این 
منطقه از همان سال آغاز شد. در این شرایط باال رفتن 
قیمت زمین در کنار غیراقتصادی شدن کشاورزی و 
دامداری، تمایل برای تغییر کاربری زمین های زراعی 
را افزایش داد. شــیب دار بودن زمین  و کمبود عرصه 
سوداگری در ویالسازی، کســب درآمد از این راه را 
متوقف نکرد تا جایی که ســوداگران به فکر تجاوز به 

حریم رودخانه و سد طالقان افتادند.
کمبــود آب و زمیــن، از بین رفتن بافت ســنتی و 
فرهنگی، تعارض  اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی 
و مهاجران، ویالسازی و الکچری سازی، صدور مجوز 
ســاخت برای 8تعاونی مســکن و غفلت از تجاوز به 
حریم رودخانه و سد از تبعات این موج است که امروز 

اهالی را با دردسرهای زیادی مواجه کرده.

حراست از آب
یکی از بومیان روستای زیدشت و کارشناس مدیریت 
و برنامه ریزی استراتژیک هم به همشهری می گوید: 
طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی به دلیل وجود 
ســد در طالقان و تامین آب آشــامیدنی پایتخت، 
ساخت وساز خارج از بافت روستا و شهر در این منطقه 
برای حفظ ســالمت آب ســد ممنوع است. مهدی 
آهنگری با بیان اینکه این مصوبه در بند های متعدد 
به نفع مردم، اما در بند ساخت وساز مشکل ساز است، 
می افزاید: ۹2درصد زمین هــای منطقه جزو منابع 
ملی و فقط 8درصد جزو منابع خصوصی اســت، اما 
۹0درصد از همین منابع خصوصی در حریم رودخانه 
واقع شده و غیرقابل استفاده است. آهنگری با تأکید بر 
اینکه با توجه به حساسیت موضوع آب و مناقشات آبی 
در شهرستان های مجاور، نیاز به تحلیل ابعاد سیاسی 
طرح های حوضه آبریز وجــود دارد، اظهار می کند: 
سهم خواهی اســتان های مجاور از آب سد طالقان، 
تامین آب آشــامیدنی پایتخت و قزویــن با توجه به 
محدودیت های منابع آبــی و بی توجهی به عرضه و 

تقاضا از موارد قابل بررسی است.
در کنار این موضوعات تخصیص نیافتن ســهم آب 
آشامیدنی روستاهای مجاور سد و کیفیت نامناسب 
آب روستاها از مواردی است که عالوه بر محدودیت ها 
و ممنوعیت های فعلی، موجب نارضایتی  اهالی شده.

مشکالت زیست محیطی
از سوی دیگر ساخت و ســازهای غیرمجاز، افزایش 
جمعیت و تولید بیشتر پسماند در نبود شبکه فاضالب 
بر ســالمت و کیفیــت آب آشــامیدنی و همچنین 
محصوالت کشــاورزی، تأثیر مســتقیم گذاشته و 

مشکالت زیست محیطی را بر اقلیم منطقه تحمیل 
کرده است. برای حفظ سالمت آب آشامیدنی، نباید 
پسماندی در طالقان دفن شود. به همین دلیل وزارت 
نیرو مکلف به احداث شبکه سراسری فاضالب شد؛ 
اتفاقی که بعد از گذشــت 15ســال هنوز به نتیجه 
نرسیده است. در این بین اما صاحبان سرمایه و نفوذ 
با وجود نبود شبکه فاضالب به شهرک سازی و نوعی 
باستی هیلزسازی در حریم مخزن سد روی آورده اند 
که به نوعی تبعیض بین مردم بومــی و غیربومی به 

شمار می رود.

اعتراض به تبعیض ها
اهالی با اعتراض بــه تبعیض ها می گویند: تبعیض ها 
آشــکار اســت. اگر بومیان بخواهند دور زمین خود 
را فنس کشــی کننــد نمی توانند، اما چطــور برای 
شهرک ســازی ارگان ها مجــوز تغییــر کاربری از 

کشاورزی به مسکونی داده می شود؟ 
به گفته آنها با وجود اعتراض، شهرداری با استناد به 
مصوبه فرمانداری اجازه ساخت وساز در این شهرک ها 

را صادر می کند.

بی خبری از مصوبه های جدید
فرماندار طالقــان اما نظر متفاوتی بــا اهالی دارد. او 
در پاســخ به گالیه اهالی به همشهری می گوید: اگر 
زمین ها داخل بافت روســتا باشند مشــکلی برای 
ساخت وساز نیســت مگر اینکه مغایرت برای تغییر 
کاربری داشته باشــند. زمین های داخل بافت بعد از 
بررسی با اجازه دهیار و سپس بخشدار، بررسی و مجوز 

ساخت وساز صادر می شود.
سید سجاد حسینی نسب، درباره فاصله ساخت وسازها 
از حریم سد نیز توضیح می دهد: طبق مصوبه شورای 
امنیت ملی ســاخت ویالها و شــهرک ها در حریم 
رودخانه و سد محســوب نمی شــد، اما از مصوبات 
جدید اطالعی ندارم که آیا ساخت و سازها در حریم 

هست یا خیر.
او همچنین دربــاره شــبکه فاضالب روســتاها و 
شهرک های در دســت ســاخت نیز اظهار می کند: 
74روستا در طالقان هســتند که فقط برای 3روستا 
طرح فاضالب مشخص شــده و در یک روستا شبکه 

فاضالب قابل بهره برداری است.
ساخت وسازهای غیرممکن!

نکته جالب اینکــه علی حدادی، نماینــده طالقان، 
نظرآباد و ساوجبالغ هم ساخت وسازهای پرابهام را در 

حریم رودخانه و سد غیرممکن می داند. او می گوید: 
حریم سد رعایت شــده و کار فنی اســت، اما برای 
بررسی بیشــتر باید با آب منطقه ای تماس بگیرید. 
رئیس آبفای طالقان نیز هرچند اولویت را جلوگیری 
از هرگونه ساخت وساز و تصرف جدید در بستر و حریم 
رودخانه های طالقان می داند، امــا همچنان درباره 
برخی ساخت وسازها ازجمله شهرک پزشکان که روی 

تپه قله ساخته شده است، اظهار بی خبری می کند.
مصطفی ســلطان آبادی با بیان اینکــه این موضوع 
باید از بنیاد مسکن، بخشــداری، اداره مسکن و راه 
و شهرسازی پیگیری شــود به همشهری می گوید: 
سد طالقان در اختیار شــرکت آب منطقه ای تهران 
و هرگونه ساخت وساز در حریم سد در حیطه اختیار 

این شرکت است.
او البته تأکید می کند: شناســایی متصرفان بســتر 
رودخانه ها و آزادســازی و رفع تصرف آنها به صورت 
مستمر در دستور کار و میزان تصرف بستر رودخانه 
در طالقان به نسبت سایر شهرستان های البرز بسیار 

کمتر است.  

مصوبه جدید و قدیم نداریم
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای البرز اما 
این موضوع را تکذیب یا رد نمی کند و به همشهری 
می گوید: در طالقان اکثر رودخانه ها آزاد و بکر هستند 

و اگر تصرفاتی وجود دارد، بیشتر کشاورزی است.
داوود نجفیان با اشــاره به برخی متصرفات در بستر 
رودخانه در محدوده روســتای وشــته و نسا اظهار 
می کند: رودخانه در روســتای وشته به صورت فلت 

و شیب رودخانه کم اســت و به همین دلیل حدود 
500تا 600متر ساخت وســاز قدیمی در کنار بستر 
رودخانه واقع شده. براساس مطالعات انجام شده در 
طرح ســاماندهی رودخانه کرج و شاهرود پیشنهاد 
داده ایم جاهایی که بســتر رودخانه عریض اســت و 
قانون به ما اجازه می دهد طرح ساماندهی اجرا شود 
و طی آن یکسری کاربری ها به شرط اینکه رودخانه 
آلوده نشــود می توانند حفظ شوند. او ادامه می دهد: 
طبق اطالعات زمین شناسی و خاک شناسی منطقه 
طالقان فرسایشی اســت و طرح ساماندهی رودخانه 
به دلیل جلوگیری از فرسایش ضروری است.  از اهالی 
و فرمانداری خواسته ایم در این طرح مشارکت داشته 
باشند. نجفیان همچنین توضیح می دهد: تعدادی ویال 
در منطقه نسا ساخته شده است که به آنها نیز اعالم 
کرده ایم درصورت همکاری برخی از آنها که خارج از 
دیوار طرح ساماندهی هستند، می توانند باقی بمانند. 
در قسمتی از رودخانه که از وسط شهر عبور می کند 
یک ساختمان شورا و بازارچه شهرداری قرار دارد که 
در محدوده طرح ساماندهی است و باید تخریب شود 
و تنها ســاختمانی که خارج از طرح ساماندهی قرار 
گرفته شرکت گاز اســت. او درباره ابهام مصوبه های 
جدید نیز می گوید: بستر رودخانه از چند سال قبل 
مشخص شده و مصوبه شورای امنیت ملی در این باره 
دائم تمدید می شود و در نتیجه مصوبه قبلی و فعلی 
یکی است، اما در ســال۹3یک فراخوان برای بستر 
رودخانه داده شــد که اهالی اصرار به تجدید نظر در 
حریم بستر رودخانه داشته اند تا تعدیل صورت بگیرد. 
او درباره ریختن آب فاضالب به سد طالقان به عنوان 
یکی از نگرانی های اهالی نیــز اظهار می کند: در این 
منطقه هنوز شــبکه فاضالب احداث نشده است، اما 
این موضوع در ردیف بودجه قرار گرفته و در دســت 

اقدام است.

   
شــاهرود به معنــی رود بــزرگ به طــول حدود 
175کیلومتر از کوه های تخت ســلیمان )طالقان( 
در رشته کوه البرز جنوبی شــکل می گیرد و پس از 
گذشتن از طالقان و الموت به سفیدرود می ریزد. سد 
طالقان نیز روی این رود ایجاد شده است. حاال ساکنان 
اطراف این رود و سد امیدوارند رویکرد جدید دولت 
و قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه ها و 
سواحل به این منطقه هم برسد تا بخشی از مشکالت 

بومیان رفع شود. 

 ویالسازی در طالقان و سکوت مسئوالن
ساخت وساز در حریم رود و سد طالقان از 15سال پیش مشکالت زیادی برای اهالی به وجود آورده است

مدیرعامــل آب منطقــه ای البــرز: بــر 
اساس مطالعات انجام شده در طرح 
ســاماندهی رودخانه کرج و شــاهرود 
پیشــنهاد داده ایــم جاهایی که بســتر 
رودخانه عریض اســت و قانــون به ما 
اجازه می دهد طرح ســاماندهی اجرا 
شود و طی آن فقط یکسری کاربری ها 
به شــرط اینکه رودخانه آلوده نشــود 

می توانند حفظ شوند

 راهکار صنایع برای رونق گردشگری یزد

حمیده پازوکیگردشگری
خبرنگار

 نقل قول خبر 

 عابدین خرم
 استاندار آذربایجان شرقی 

 تــردد قطــار در مســیر جلفا-نخجوان، 
سرکنســول  و  مــا  مشــترک  هــدف 
کشــورمان در نخجوان اســت کــه باید 
موانع آن را احصا و رفــع کنیم. رهاورد 
تــردد قطــار در ایــن مســیر، آغــاز یــک 
حرکــت وســیع تجــاری، گردشــگری و 
دیپلماتیک اســت که نقطــه عطفی را 
در ارتباطات منطقه ای رقم خواهد زد.

آذربایجان شرقی

ابراهیم عزیزی
 نماینده شیراز و زرقان در مجلس

قــرارداد پــروژه بــزرگ خــط انتقــال 
فراورده هــای نفتــی بــه اســتان فــارس 
میــان شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فراورده های نفتی و یک بانک  به امضا 
رســیده اســت. هم اکنــون 7۰درصد از 
فراورده های نفتی به وسیله تانکرها از 
طریق جاده ها به استان فارس منتقل 

می شود. 

فارس

غامعلی حیدری
استاندار چهارمحال و بختیاری 

بخش خصوصی، منابع دولتی و استفاده 
از ظرفیــت بنیادهــای مختلــف بــرای ایجاد 
اشــتغال بایــد در دســتورکار دســتگاه های 
متولی ازجمله ســازمان صمت قرار بگیرد. 
هیچ اعتباری در حوزه تســهیات اشــتغال 
نبایــد برگشــت بخــورد و بــرای پیگیــری 
موضوعات نباید به نامه نگاری اکتفا شــود 
و باید موضوعات مهم به صــورت حضوری 

پیگیری شود.

چهارمحال  و بختیاری

ری
 امی

جه
خوا

ک 
 پوپ

ی/
هر

مش
س: ه

عک

کرمانشاه


