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گـــزارش
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه انجام شد 

بررسی تکالیف کارگروه پیشگیری از سرقت
ماجرای تاریخ مصرف واکسن های کرونا 

 و پاسخ دبیر کمیته علمی 
به برخی حواشی

دبيـر كميتـه علمـی كشـوری كرونـا بـا تاكيـد بر 
آنکـه مـدت زمـان بررسـی و انقضای هر واكسـن، 
بسـته بـه تکنولـوژی سـاخت آن متفـاوت اسـت، 
گفـت: تاكنـون به هيـچ وجه هيـچ واكسـن تاريخ 
مصـرف گذشـته ای مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه 

ست. ا
دكتـر حميدرضـا جماعتـی در گفت وگـو با ايسـنا، 
با اشـاره به روند افزايشـی بيماری كرونا در كشـور 
و قـرار گرفتـن در موج هفتم اين بيمـاری، بر لزوم 
بهداشـتی  پروتکل هـای  رعايـت  گرفتـن  جـدی 
ايـن  عليـه  واكسيناسـيون  تکميـل  همچنيـن  و 

بيمـاری تاكيـد كرد.
دزهـای  تزريـق  ضـرورت  بـر  تاكيـد  ضمـن  وی 
يـادآور واكسـن كرونـا گفـت: بـر اسـاس آخريـن 
آمارهـا تاكنون بيشـتر از 152 ميليون دز واكسـن 
كرونـا در كشـور تزريـق شـده اسـت كـه بيـش از  
29 ميليـون دز آن مربـوط بـه دز سـوم و چهـارم 

اسـت. بوده 
جماعتـی همچنيـن در پاسـخ بـه ايسـنا دربـاره 
برخـی حواشـی ايجـاد شـده در خصـوص تاريـخ 
انقضـای برخـی واكسـن ها، بـا تاكيـد بـر اينکه به 
هيچ عنوان هيچ واكسـن تاريخ مصرف گذشـته ای 
بـه مردم تزريق نشـده و نخواهد شـد، توضيح داد: 
در تمـام دنيـا رونـد به اين شـکل اسـت كـه  برای 
واكسـن ها بـا پايـه پروتئيـن يـا واكسـن هايی كـه 
احتمـال آن وجـود داشـته باشـد كه مواد تشـکيل 
درج  انقضايـی  تاريـخ  تخريـب شـود،  دهنـده اش 
می شـود و بعـد بـه وسـيله متخصصين و سـازمان 
غـذا و دارو آزمايـش مجدد صورت گرفتـه و تاريخ 

می شـود. تمديد  انقضـا 
وی افـزود: بـه عنوان مثال واكسـنی ممکن اسـت 
بـرای  ولـی  باشـد  انقضـا داشـته  تاريـخ  2 سـال 
اينکه مجددا چك شـود شـش مـاه يکبـار ارزيابی 
صـورت می گيـرد كـه آيـا پيـش از تاريـخ انقضای 
دهنـده  تشـکيل  مـواد  متوجـه  مشـکلی  اصلـی، 

واكسـن هسـت يـا خير؟
تصـور  برخـی  داد:  ادامـه  جماعتـی  حميدرضـا 
می كننـد تاريـخ انقضـای نوشـته شـده مربـوط به 
تاريـخ تخريـب واكسـن اسـت؛ درحاليکـه چنيـن 
قـرار  ارزيابـی  مـورد  مجـدد  واكسـن  و  نيسـت 
می گيـرد تـا اگـر مشـکلی نداشـت تاريـخ تزريـق 

تمديـد شـود.
دبيركميتـه علمـی كشـوری مقابله بـا كرونا گفت: 
مـدت زمـان بررسـی و انقضای هر واكسـن بسـته 
در  و  اسـت  متفـاوت  آن  سـاخت  تکنولـوژی  بـه 
مجمـوع تاكنـون به هيـچ وجه هيچ واكسـن تاريخ 
مصـرف گذشـته ای بـه مـردم تزريـق نشـده و اين 

موضـوع محال اسـت.

درنگ

در جلسه شــورای عالی قوه قضاييه كارگروه پيشگيری از 
سرقت دبيرخانه شورای عالی پيشگيری از وقوع جرم مکلف 
شد اجرای مصوبات اين شورای عالی از ناحيه دستگاه های 
مســئول و ذيربط را پيگيری كند و بر نحــوه اجرای اين 

مصوبات توسط آن دستگاه ها نظارت داشته باشد.
به گزارش مركز رســانه قوه قضاييه، نشســت شورای عالی 
پيشــگيری از وقوع  جرم ديروز به رياســت حجت االسالم 
والمســلمين محسنی اژه ای رئيس دســتگاه قضا و با سه 
دستور جلسه »مرور مصوبات قبلی شورای عالی پيشگيری 
از وقوع جرم«، »بررســی ســيمای جرايم و آســيب های 
اجتماعــی« و »بررســی و تصويــب تقســيم كار ملی در 
چهارچــوب وظايف و ماموريت های قوای ســه گانه در امر 
پيشگيری از سرقت« برگزار شــد. رئيس قوه قضاييه طی 
سخنانی با اشاره به آثار سوء روحی و روانی كه جرم سرقت 
در جامعــه و برای افراد جامعه ايجــاد می كند، گفت: بايد 
تمهيداتی همه جانبه انديشــيده شــود كــه آرامش روانی 
جامعه و مردم از بُعد اطمينان نســبت به رسيدگی به جرم 
سرقت و مجازات قانونی سارقين، تحکيم شود و هيچگونه 

نگرانی از اين ناحيه برای مردم وجود نداشته باشد.
جهانگيــر معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقوع جرم قوه 

قضاييه نيز در اين جلســه به ارائه آمــاری از ميزان و نوع 
آسيب های اجتماعی در استان های مختلف كشور پرداخت.
همچنين ساير اعضای شورای عالی پيشگيری از وقوع جرم 
نيز به تناســب موضوعات مطرح شده و دستور كار جلسه، 

پيشنهادات و نقطه نظرات خود را ارائه كردند.
در جريان جلسه شــورای عالی پيشگيری از وقوع جرم به 

رياست محســنی اژه ای، مصوب شد كارگروه پيشگيری از 
سرقت دبيرخانه شورای مزبور، نسبت به تدوين سازوكاری 
جهت هماهنگــی، هم افزايی و جلوگيــری از موازی كاری 
دســتگاه های ذی ربط در راســتای پيشــگيری از سرقت، 

اقدامات مقتضی را ترتيب دهد.
همچنين در جريان اين نشســت، كارگروه پيشــگيری از 

سرقت دبيرخانه شورای عالی پيشگيری از وقوع جرم مکلف 
شد اجرای مصوبات اين شورای عالی از ناحيه دستگاه های 
مســئول و ذيربط را پيگيری كند و بر نحــوه اجرای اين 

مصوبات توسط آن دستگاه ها نظارت داشته باشد.
در پايان اين جلســه، رئيس قوه قضاييه با اشاره به اهميت 
و ضرورت پيش بينی، شناســايی و ارزيابی خطر وقوع جرم 
و اتخاذ تدابير و اقدامات الزم برای از ميان بردن يا كاهش 
آن، بر كم كردن فاصله زمانی برگزاری جلســات شــورای 
عالی پيشــگيری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر 

جلسات اين شورا وفق قانون تاكيد كرد.
در اين جلســه، معاون اول رئيس جمهــور، معاون اول قوه 
قضاييه، نائب رئيس نخســت مجلس شــورای اســالمی، 
دادســتان كل كشــور، وزير اطالعات، وزير كشــور، وزير 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، وزير آموزش و پرورش، رئيس 
ســازمان بازرســی كل كشــور، رئيس ديوان محاسبات، 
رئيس كميسيون حقوقی و قضايی مجلس، معاون حقوقی 
رئيس جمهــور، نايب رئيس كميســيون اصل 90 مجلس، 
رئيس ســازمان امور اجتماعی و جمعــی ديگر از معاونين 
دســتگاه های عضو شورای  عالی پيشــگيری از وقوع جرم  

حضور داشتند.

تجدید آگهی مناقصه

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان لرستان

ت دوم
نوب

اداره کل بیمه سالمت استان لرستان 

اداره کل بیمه سالمت استان لرستان در نظر دارد، احداث ساختمان  اداری بیمه سالمت شهرستان چگنی را از طریق مناقصه برگزار نماید، از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در این مناقصه شرکت نمایند.

جزئیات و شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:
1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بیمه سالمت استان لرستان

2- موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری بیمه سالمت شهرستان چگنی
3- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

4- نوع و مبلغ تضمین: 2/048/179/314 ریال ضمانت نامه معتبر بانکی دارای مدت اعتبار سه ماهه به نام اداره کل بیمه سالمت استان لرستان
setadiran.ir 5- دریافت اسناد از دستگاه مناقصه گزار: از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس

6- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/05/03  لغایت 1401/05/05
7- مهلت بارگذاری و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/05/06 لغایت 1401/05/15
8- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه:  ساعت ۹ صبح روز  سه شنبه مورخ 1401/05/18

9- مدت پیمان: 12 ماه
10- نام و نشانی:عالوه بر سایت مذکور، اسناد پاکت )الف( الزاما می بایست به صورت دستی نیز به آدرس: خرم آباد، خیابان هفده شهریور، اداره کل بیمه سالمت لرستان 

،قسمت واحد اداری تحویل داده شود. تلفن:06633316401-2
تاریخ  چاپ آگهی نوبت اول: 1401/05/03
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم: 1401/05/05

))آگهی تجدید مزایده عمومی((

مومنی - شهردار ورامین

ت دوم
نوب

شهرداری ورامین

شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 8246/1911 مورخه 1400/12/19 شورای اسالمی شهر ورامین ، موارد ذیل را از طریق تجدید مزایده 
عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

متراژ حدوداً نوع کاربریمکان مزایدهموضوع مزایده

1000 مترمربعاستقرار وسایل بازی کودکانپارک آزادگاناجاره عرصه جهت استقرار وسایل بازی کودکان در پارک آزادگان1

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به 
سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و 

رسید دریافت نمایند.
تلفن تماس: 7-   ۳6242525 داخلی ۳64 - ۳66 

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-  هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده یا برندگان تجدید مزایده خواهد بود

- سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مزایده موجود می باشد .
نوبت اول  1401/4/29، نوبت دوم 1401/5/5

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
 احداث فاز اول تاسیسات فاضالب زندان میاندوآب 

اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی

ت اول
نوب

ارزیابی کیفی مناقصه گران  فراخوان  دارد  نظر  استان آذربایجان غربی در  اداره کل زندانهای 
)به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  را  میاندوآب  زندان  فاضالب  تاسیسات  اول  فاز  احداث 
ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  اعم  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار   )  2001003995000007 شماره 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکتها  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/5/4

مهلت دریافت اسناد: ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401/5/8
مهلت زمانی ارسال پاسخ: ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/5/22

بارگزاری در سامانه میبایست در  از  به مبلغ 930/000/000 ریال پس  نامه  . )اصل ضمانت  بانکی  نامه  ضمانت 
پاکت مهر و موم شده با ذکر کامل مشخصات و موضوع مناقصه تا ساعت 13 مورخ 1401/5/22 تحویل دستگاه 

مناقصه گزار گردد.( 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف: ارومیه ، خیابان برق ، چهارراه مخابرات ، اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی ، طبقه سوم ، اتاق 6 

)تلفن تماس: 5- 33458871(
شناسه آگهی 1356469

نوبت اول 1401/5/5 ، نوبت دوم 1401/5/6 

اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی 

آگهـی  تجدید مناقصه عمومی  کد  آگهی26 - 1401   

  امور قراردادها وروابط عمومی 
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت  خرید وتحویل  کود ) گاوی ( پوسیده  بصورت تجدید مناقصه عمومی  به اشخاص حقیقی 
و حقوقی  اقدام  نماید. 

1- متقاضی موظف است جهت اخذ مدارک شرکت درمناقصه  عمومی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( به  آدرس سایت  :/https://www.setadiran.ir  مراجعه 
نماید .

2- شرایط متقاضی : 
1-2- اشخاص حقوقی :  آگهي تاسیس-آخرین تغییرات )روزنامه رسمي(- سایر مدارک ثبتي- کد اقتصادي-  اساسنامه مرتبط شرکت  یا مجوز تولید از ادارات یا ارگانهای ذیربط -ایمنی 

و گواهي  ارزش  افزوده) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد(.
2-2- اشخاص حقیقی: محتوي جواز کسب مرتبط و معتبر یا مجوز تولید از ادارات ، یا ارگانها ذیربط و مدارک شناسایی ایمنی و گواهي  ارزش  افزوده ) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند 

درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد(.
3- سپرده  شرکت در تجدید مناقصه به  711/500/000   ریال   به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 

- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. ) شناسه ملی 14000287942 ، کد اقتصادی 411367759917  ، کد پستی  3134851965  (
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر 

4- مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه  ازطریق درگاه سامانه به حساب شماره 700824126398بانک شهر 
5- برندگان نفر اول و دوم مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

6- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
7- هزینـه چاپ آگهـی  به عهده برنـده مناقصه  می باشد .

8- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
9- مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین درصورت شمول محاسبه خواهد گردید. 

10- مبلغ 10%  کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
*- مبلغ قرارداد  براساس 80% نقدی و 20% تهاتری محاسبه میگردد.

11- تاریخ انتشار درسامانه از مورخ 1401/5/5 به  مدت 3 روز .
12- مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت 30 : 13 مورخ 1401/5/11

13- مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت 30 :13 مورخ 1401/5/25
14- زمان بازگشایی درسایت ساعت 10 صبح مورخ 1401/5/26   

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 

مبلغ اولیه  ریالموضوع تجدید  مناقصه ردیف

14/230/000/000خرید وتحویل کود) گاوی ( پوسیده 1

دوربين های موبايل صحنه ای را نشــانه رفته اند و همه با كنجکاوی ســر و صدا 
و جيغ و داد و بيداد را در گوشــه ای از ميدان نظــاره می كنند. يکی از موبايل 
به دســت ها برای شــبکه ماهواره ای من و تو در حال پر كردن گزارش تصويری 
از صحنه اســت و در انتها می گويد اين فيلم را برای »شــبکه وزين من و تو« 
می فرســتم! در آن ســو، ماموران نيرو انتظامی در حــال هدايت ناقضان قانون 
حجاب به ســمت ون گشــت ارشاد هســتند. چند نفر از زنان بی حجاب دست 
بــه اعتراض زده و با جيــغ و داد تالش می كنند تا جو را متشــنج كرده و در 
برابر اجرای قانون مقاومت می كنند. به ســرعت در تمام شــبکه ها و رسانه های 
اجتماعی كليپ اين ماجرا منتشــر و روايت های خاص هم از آن ارائه می شــود. 
نبرد ميان حجاب و بی حجابی! هشــتگ مــن مخالف حجابم! و ده ها اصطالح و 

هشتگ كه فضای رسانه ای را به خود مشغول می دارد. 
اين واقعه شايد بارها در طول هفته و ماه تکرار شود و يك كليپ درگيری كافی 
است تا چند هفته خوراك رسانه ای برای شبکه های ماهواره ای مهيا شود! با اين 
حال در  چند ماه اخير، موضوع گشــت ارشاد و اجرای قانون عفاف و حجاب در 
ســرتيتر اخبار قرار دارد و نقل محافل سياسی و حتی علمی و دانشگاهی شده 
است. مقوله حجاب كه يك موضوع اعتقادی و شرعی است در بازی های سياسی 
تبديل به يك چالش شــده و از سوی دو طيف سياســی نيز مورد سواستفاده 
قرار گرفته اســت و در اين ميان نيروی انتظامی كه تنها مجری قانون اســت، 

مورد شــديدترين هجمه ها و تخريب ها قرار گرفته و نحوه برخورد غيراستاندارد 
 يك مامــور به تمــام اركان نيرو تعميم داده می شــود تا اقتــدار و قدرت آن 

تضعيف شود. 
اين روندی اســت كه ســال ها شــاهد آن هســتيم. در زمان انتخابات رياست 
جمهوری، نامزدها هر كدام به نوعی ســعی می كنند از پاسخ شفاف به موضوع 
گشت ارشــاد و حجاب طفره بروند تا ســبد آرای آن ها تحت تاثير قرار نگيرد. 
جمله معروف محمود احمدی نژاد كه گفته بود »مشــکل مملکت اگر چهار تار 
مو بانوان اســت«، هنوز در اذهان ماندگار است. »حجاب با بگير و ببند، درست 
نمی شــود«، »گشــت ارشــاد برای مقامات« و ده ها عبارت و جمله ديگر،  در 
زمان انتخابات شنيده می.شــود. می.توان گفت، نامزدهای انتخاباتی و روسای 
جمهوری كه از اين انتخابات پيروز خارج می شــوند، نبايد به خود اجازه دهند 
تا به خاطر كســب رای يکی از مهمترين احکام دينی را وارد بازی های سياسی 
كنند. چراكه همين جمالت در هفته ها و ماه های آينده پس از انتخابات، تناقض 

نمايی ايجاد می كند و مورد سواستفاده دشمنان قرار می گيرد. 
از اين نيز بگذريم، برخورد صدا و ســيمای جمهوری اســالمی با مقوله حجاب 
اســت. هيچ دليلی وجود ندارد كه برای نشــان دادن انسجام و همبستگی ملی 
يا توافق ملــی روی موضوعاتی چون حضور در انتخابات، راهپيمايی های ملی و 
آيينــی، بانوانی را نمايش دهند كه بدحجاب هســتند. همين موضوع نيز باعث 
تناقض و متهم شــدن صدا و ســيما به اســتفاده ابزاری از حجاب می شود. در 
حالی كه اصول و بنيان حاكميت و قوانين جمهوری اسالمی به نص صريح قانون 
در بخش پوشش و حجاب است. حجاب نبايد در هيچ بازی سياسی وارد شود و 
ترســيم خطوط قرمز برای نخبگان سياسی در مقوله حجاب مدنظر قرار گيرد و 
حتی در بررســی صالحيت ها در شورای نگهبان اعتقاد و التزام عملی به پوشش 
و حجاب برای نامزدها در نظر گرفته شود تا هيچ گاه در ايام انتخابات كانديدها 

برای كسب رای بيشتر يا ايجاد دوقطبی مورد سواستفاده قرار نگيرد. 

زمانی كــه در بخش كالن حاكميت در زمينه حجاب و پوشــش شــفافيت و 
قاطعيت وجود دارد، در زير مجموعه ها و عرصه های سياســی و رسانه ای كشور 

چنين شفافيتی بايد مستمر و جاری باشد. 
اما در بخش خرد و جايی كه قانون بايد در جامعه اجرايی شود، مردم با مشاهده 
شــفافيت در ســطح كالن، پذيرش قانون را برای خود قابل قبول تر دانســته و 
مقاومت ها در برابر آن نيز بســيار بسيار ناچيز می شود. جامعه پذير شدن قوانين 
از مهم تريــن ضمانت های اجرايی برای پذيرش و انجام آن قانون توســط مردم 
اســت. حال در نظر بگيريد كه با ايجاد اين شــرايط، حتی نيروی انتظامی نيز 
ديگر نيــازی نمی بيند كه وارد كارزار ضمانت اجرايــی در محيط ميدانی برای 

قانون حجاب شود. 
در حال حاضر متاســفانه برخورد با حجاب درگذشــته به خوبی بسترســازی و 
فرهنگ ســازی نشده و نمی توان توقع داشــت كه در طرح های ضربتی، جامعه 
ســريع خود را با قانونی كه شــل كن و ســفت كن اجرايی می شد، وفق دهند. 
همان گونه كه گفته شــد، در اين ميان گشــت ارشــاد و نيروی انتظامی اولين 
قربانی در دوقطبی ســازی ها و تخريب هاست و گروه های سياسی تندرو داخلی 
نيز برای جذب اقشار خاكستری و محبوبيت در تالشند تا گشت ارشاد را به هر 
نحوی شــده قربانی كنند تا در آينده و در بازی های سياسی و انتخابات، ماهی 
خود را بگيرند. كســانی چون فائزه هاشــمی تبديل به پرچم دار مقابله با گشت 
ارشــاد و حجاب شده اند و بوق های رســانه ای آن ها در داخل و خارج از كشور، 

حکم اعدام گشت ارشاد را صادر كرده اند! 
انتظار می رود تا عفاف و حجاب ابتدا از بازی های سياســی و سواستفاده حزبی 
خارج شــود و با تغيير دولت ها و مديــران، رويکردها تغيير نکند. عقب ماندگی 
برای بسترســازی جامعه پذيری ســازی قانون حجاب، بايد توســط رسانه ها، 
نهادهای فرهنگی و اجتماعی جبران شــود و در ميان مدت شاهد خواهيم بود 

كه اين قانون به خوبی توسط اكثريت جامعه مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.

یادداشت

حکم اعدام برای گشت ارشاد 

مصطفیهدايی


