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شهرستان

اخبار

دیدار مدیر کل کمیته امداد
استان مرکزی با مدیر کل امور مالیاتی
استان مرکزی

مدیر کل کمیته امداد
امام خمینی (ره) استان
مرکزی با مدیر کل امور
مالیاتی استان دیدار و گفت
وگو کرد  .مجید مؤمنی،
مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان مرکزی
دراین دیدار گفت :ساخت هزار مسکن مددجویی با
همکاری استانداری و بنیاد مسکن با عنوان» کلبه مهر»
از برنامه های امسال کمیته امداد است  .وی ادامه داد:
خیران و مردم نیک اندیش استان می توانند با اهدای
کمکهای خود در طرح «خشتی از بهشت «یاریگر این
نهاد مردمی در تأمین مسکن محرومان باشند.
وی با اشاره به خانواده های مددجو سطح استان که
فاقد مسکن می باشند اظهار کرد 129 :خانواده با بیش
از دو فرزند یتیم در سطح استان شناسایی شده که فاقد
مسکن هستند و در  2ماهه اخیر ساخت  28واحد برای
این خانواده ها با کمک خیران آغاز شده است.
مومنی با اشاره به نقش خیرین در حوزه کمک
رسانی به مددجویان گفت :خیران یاوران کمیته امداد
در امداد رسانی به محرومان هستند؛ یکی از خیران
استان مبلغ دو میلیارد تومان نقدی بابت ساخت مسکن
ایتام به این نهاد کمک کرده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به
همکاری و همراهی پرسنل اداره امور مالیاتی استان در
زمینه حمایت ازایتام خاطرنشان ساخت :تعداد بسیاری
از پرسنل اداره امور مالیاتی در سطح استان حامی ایتام
هستند که مهربانی این خیران شایسته تقدیر است.
عباس مزیکی مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی
نیز دراین دیدار گفت  :کمک به نیازمندان و دستگیری
از ایتام بهترین ذخیره برای آخرت است.
وی با بیان اینکه اقدامات کمیته امداد در
توانمندسازی مددجویان قابل تقدیر است گفت :آماده
همکاری با کمیته امداد در خدمت رسانی به نیازمندان
به ویژه خانوادههای ایتام هستیم .وی تاکید کرد :شکرانه
سالمتی کمک به نیازمندان است و خدمت به این قشر
افتخاری برای امدادگران کمیته امداد است.
معاون استاندار مازندران:

نقاط حادثه خیز در شهرهای مازندران
رفع شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران
خواستار انجام اقدامات اساسی در راستای مناسب سازی
معابر برای تردد معلوالن در جامعه شد و گفت :همچنین
نقاط حادثه خیز شهری رفع شود.
مهدی رازجویان عصر سه شنبه در جلسه با
شهرداران استان خواستار انجام اقدامات اساسی برای
مناسب سازی معابر و تردد آسان معلوالن شد و گفت:
معابر و پیادهروها باید برای تردد معلوالن و افرادی که از
ویلچر استفاده میکنند ،بهسازی شود.
وی ادامه داد :شهرداران در صدور پایانکار ،قوانین
ساختمانی مورد تأیید سازمان بهزیستی جهت تردد
معلولین و کمتوانان را کنترل و لحاظ کنند.
معاون استاندار مازندران با بیان اینکه شهرداران در
صدور پروانه ساختمانی برای خانوادههای تحتپوشش
بهزیستی و کمیتهامداد ،قوانین را رعایت و اجرا نمایند،
تصریح کرد :با توجه به در پیش بودن ایام ماه محرم،
شهرداران فضاسازی و سیاهپوش کردن شهرها و
همچنین ضدعفونی کردن معابر را در دستور کار قرار
دهند .رازجویان با اشاره به ایجاد بستر مناسب توسط
شرکتهای مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه در
شهرهای مازندران ،اظهار داشت :در ایام شیوع کرونا
که استفاده مردم از شبکههای مجازی و اینترنت بیشتر
شده ،توسعه زیرساختها و بهبود ارائه خدمات اینترنتی
به مردم ضروری است .وی ضمن تقدیر از اقدامات
شهرداران در بحث ضدعفونی کردن معابر و وسایل
حمل و نقل عمومی و همچنین تهیه ماسک و کمک
به بیمارستانها ،افزود :شهرداران در بحث تصفیه شیرابه
و مدیریت پسماند نیز بیش از گذشته تالش کنند.
رازجویان با اشاره به اهمیت رفع نقاط حادثهخیز در
شهرها ،افزود :شهرداران نسبت به آشکارسازی و رفع
نقاط حادثهخیز اقدام کنند تا شاهد کاهش خسارات
جانی باشیم .معاون استاندار مازندران همچنین از
شهرداران خواست روشنایی معابر و زیباسازی ورودی
شهر را در اولویت قرار دهند.
فرمانده سپاه نوشهر:

 ۳۰۰۰بسته معیشتی دهه والیت در نوشهر
توزیع می شود

فرمانده سپاه نوشهر گفت :سه هزار بسته معیشتی
همزمان با دهه والیت بین نیازمندان در شهرستان
توزیع شده است.
سرهنگ حسین جناسمی عصر سه شنبه در گفتگو
با خبرنگاران با اظهار اینکه در مرحله اول کمک مومنامه
بیش از  ۱۰هزار بسته به ارزش  ۲.۵میلیارد تومان بین
سه هزار خانوار نیازمند توزیع شده است ،افزود :مرحله
دوم طرح کمک مومنامه در سه باز زمانی در شهرستان
توزیع میشود.
وی افزود :در مرحله دوم کمک مومنانه ۷۲۱
بسته معیشتی توزیع شد و فردا نیز دو هزار بسته بین
نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی
(ع) برای اجرای مرحله دوم کمک مومنامه اظهار داشت:
این طرح در سه بازه از جمله دهه والیت ،دهه اول محرم
و ماه پایانی ماه صفر اجرا میشود.
سرهنگ جناسمی با اشاره به ساخت  ۱۲واحد
مسکن نیازمندان در شهرستان اظهار داشت :این واحدها
تا شهریورماه به نیازمندان تحویل داده میشود.
فرمانده سپاه نوشهر یادآورشد :همچنین  ۱۰پروژه
محرومیت زدایی شامل احداث کانال آب در روستاهای
مختلف در دست اجرا است .وی درباره تولید ماسک نیز
گفت :در مرحله دوم شش هزار و  ۷۶۰ماسک در ۱۰
کارگاه در شهرستان تولید شده است.

در نشست مشترک فرماندهی سپاه کربالی مازندران با مدیرعامل آب منطقه ای مطرح شد:

استفاده بیشتر از ظرفیت سپاه کربال در بخش
مدیریت سیالب و خدمت رسانی به مردم در بخش آب

ساری – دهقان  :به گزارش خبرنگار
مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای مازندران در نشست مشترک
فرماندهی سپاه کربال با مدیرعامل آب
منطقه ای مازندران که در محل دفتر
فرماندهی سپاه استان برگزار شد ابتدا آقای
دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب
منطقه ای مازندران ضمن قدردانی از
خدمات سپاه به ویژه بسیج سازندگی در
مدیریت سیالب درخصوص ایمن سازی
شهرها و روستاهای در معرض سیل گفت:
در سیالب سال 97و  98انصافاً سپاه کمک
بسیار زیادی به بخش آب کرده که جا دارد
از فرماندهی این سپاه و نیروهای تحت
سرپرستی آن بخصوص بسیج سازندگی
تشکر و قدردانی کنیم و تمایل داریم این
همکاری از جمله در مناطق سیل زده
جدید به ویژه در مناطق محروم گسترش
بیشتری پیدا کند.
یخکشی با اشاره به نقش قرارگاه
سازندگی سپاه در توسعه زیرساخت
کشور گفت :هم اکنون  2000میلیارد
تومان از پروژه های این شرکت همچون
سد مخرنی هراز و مولفه های وابسته به
آن از جمله کانال انتقال آب چالوس

تا بابلرود توسط این قرارگاه در دست
اجراست که سپاه کربالی مازندران می
تواند در تکمیل این پروژه ها به ویژه
بهره گیری از ظرفیت قرارگاه به ما کمک
قابل توجهی نماید.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران
افزود :عالوه بر طرح های یادشده موضوع
مهم دیگری که بعنوان یک کار مشترک در
برنامه داریم بحث تکمیل و بهره برداری
پارک موزه دفاع مقدس است که این پارک

موزه در حاشیه رودخانه تجن قرار دارد
که باید جلسات و پیگیری های مشترکی
در سطح استان و ملی داشته باشیم تا ان
شااله به سرانجام برسد.
سپس سردار مسلمی فرماندهی سپاه
کربالی مازندران با اشاره به ظرفیت استان
در بخش آب و کشاورزی و ضرورت توجه
ویژه به این بخش گفت :متاسفانه هنوز
روش های تامین آب در این استان سنتی
بوده و زیرساخت های آن توسعه نیافته

است .بهره وری در بخش کشاورزی پائین
بوده و افراد به راحتی زمین خود را تغییر
کاربری داده و بسیاری از اراضی کشاورزی
و باغات تبدیل به ویالها می شوند.
مسلمی افزود :باید تالش کنیم
کشاورزی معیشتی ما تغییر کند و این
مستلزم داشتن برنامه استراتژیک مناسب
بوده و مدیران ما بتوانند با آینده نگری
برنامه خود را براساس افق درازمدت ترسیم
کنند.
ایشان با تأکید بر ضرورت تعامل
بیشتر بین دو دستگاه گفت :سپاه کربال
آمادگی خود را برای خدمت رسانی بیشتر
به مردم در هر بخشی از جمله آب اعالم
می دارد که خوشبختانه این همکاری از
گذشته بین دو دستگاه شکل گرفته اما باید
توسعه یابد.
مسلمی در پایان تکمیل پروژه پارک
موزه دفاع مقدس را از مطالبات مهم
مردم استان برشمرد و گفت :باتوجه به
محدودیت اعتبارات استانی رقم تخصیصی
برای این پروژه ناکافی است و باید تالش
کنیم تا ردیف ملی برای این پروژه لحاظ
تا ان شااله هرچه سریعتر تکمیل و به بهره
برداری کامل برسد.

جذب بیش از  4هزار مشترک جدید گاز در گیالن

شرکت گاز استان گیالن در تیرماه سال جاری ،بیش
از  4هزار و  350مشترک جدید گاز جذب نموده است.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با
اعالم خبر جذب بیش از  4هزار و  350مشترک جدید

در تیرماه امسال اظهار داشت :این تعداد مشترک جدید
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر  35درصد
افزایش یافته است.
وی افزود :با جذب این تعداد مشترک جدید ،مجموع
مشترکین گاز در استان گیالن به یک میلیون و صد و ده
هزار مشترک افزایش یافته است.
مهندس اکبر با بیان اینکه هم اکنون تمام شهرها و
 2هزار و  35روستای گیالن بهره مند از گاز طبیعی می
باشند ،اظهار داشت :این شرکت با وجود نزدیک شدن
به پایان عملیات گازرسانی در استان و توجه بر کیفی
سازی خدمات ،همچنان با همت تمام درجهت گازرسانی
به روستاهای باقیمانده واجدالشرایط تالش می نماید.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در همین راستا

از اجرای عملیات گازرسانی به  24روستای صعب العبور
و کوهستانی استان خبر داد و گفت :با تکمیل عملیات و
گازدار شدن این روستاها ،بیش از  550خانوار به مجموع
مشترکین گاز در استان افزوده خواهد شد و درصد بهره
مندی گاز روستایی به  95.5درصد خواهد رسید.
وی خاطرنشان ساخت :وظیفه شرکت گاز حفظ
پایداری و ایمنی جریان گاز تا درب منازل مشترکین
می باشد و وظیفه رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل
و تجهیزات گازسوز استاندارد در داخل منازل برعهده
مشترکین محترم می باشد.
مهندس اکبر در خاتمه ابراز امیدواری نمود تا با
رعایت این مهم شاهد بروز هیچگونه حادثه برای مردم
عزیز گیالن نباشیم.

درافشانی:

ویژه برنامه های دهه امامت و والیت در قزوین برگزار می شود

درافشانی؛ معاون شهردار و رئیس
سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
شهرداری قزوین گفت:همزمان با دهه
امامت و والیت ( عید قربان تا غدیر خم
) ویژه برنامه های متنوعی در بستر فضای
مجازی برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی معاون
شهردار و رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی
و ورزشی شهرداری قزوین؛محمد درافشانی
افزود:با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا
در جامعه برای جلوگیری از تجمعات در
سطح شهر ،امسال برنامه های دهه امامت
و والیت در بستر فضای مجازی یا به
صورت بسیار محدود و با رعایت پروتکل
های بهداشتی برگزار می شود.
درافشانی گفت:تالش داریم تا با اجرای
این برنامه ها ضمن ایجاد نشاط اجتماعی

و افزایش دانش دینی شهروندان؛با زبان
شیوای هنر پیام عید قربان و عید بزرگ
غدیر خم را به شهروندان اطالع رسانی
کنیم.
تصویر سازی اشعار ویژه عید غدیر خم
درافشانی افزود:برگزاری مسابقه
تصویر سازی اشعار به مناسبت عید غدیر
خم ویژه رده سنی جوانان و بزرگساالن
از جمله برنامههای شهرداری قزوین به
مناسبت دهه امامت و والیت است.
برگزاری مسابقه نقاشی یک خانواده
شاد در قزوین
این مسئول تولید برنامه های
مختلف فرهنگی در بستر فضای مجازی
نظیر « نماهنگ برای اعیاد پیش
رو ،تهیه و تولید برنامه های جنگی
به صورت مقطعی،اجرای دونوازی،

استندآپ ،تقلیدصداو اجرای نقالی و
شاهنامه خوانی ،داستان شعر ،قصه
گویی ،برنامه های عروسکی با محتوای
آموزش شهروندی ( یک تا  3دقیقه
ای)» در بستر فضای مجازی را از دیگر
برنامه هایی که برای این دهه مبارک
پیش بینی شده است.
برگزاری مسابقه کتابخوانی «شهابی
در شب»؛لباهنگ ویژه غدیرخم
این مسئول افزود:از دیگر برنامه
های دهه امامت و والیت می توان به
برگزاری مسابقه کتابخوانی «شهابی
در شب» ویژه رده سنی بزرگساالن و
مسابقه «لباهنگ عید غدیر خم» ویژه
رده سنی نوجوانان و جوانان اشاره کرد.
آذین بندی میادین و معابر مناطق
شهری قزوین

معاون شهردار و رئیس سازمان
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری
قزوین در خاتمه گفت:مشارکت با
مساجد و هیأت های مذهبی در برگزاری
ویژه برنامه های اعیاد قربان تا غدیرخم و
همچنین فضا سازی شهری در تیربردها
و آذین بندی میادین و معابر مناطق
شهری قزوین از دیگر اقدامات شهرداری
به مناسبت دهه امامت و والیت است.

افزایش رضایتمندی در جامعه با بهبود روشهای ارائه خدمات

معاون خدمات مشترکین و درآمد
شرکت آب و فاضالب استان بهبود روشهای
ارائه خدمات آبفا به مردم را منجر به افزایش
رضایتمندی در جامعه دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و
فاضالب استان قم ،دوره آموزشی نحوه ارائه
خدمات آبفای استان به شهروندان ویژه کاربران
دفاتر پیشخوان دولت ،کاربران امور شهرهای
تابعه و کاربران سامانه  122برگزار شد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت
آب و فاضالب استان در ابتدای این دوره
آموزشی در سخنانی با اشاره به ارتباط مستقیم
دفاتر پیشخوان دولت با مردم ،یادآور شد:
بهبود فرایندها در این دفاتر منجر به افزایش
رضایتمندی از خدمات آبفا در جامعه خواهد
شد.
وی با تاکید بر اهمیت خدمت رسانی
در دفاتر پیشخوان دولت به مردم ،از ارزیابی

عملکرد این دفاتر در حوزه خدمات آبفا خبر
داد و گفت :دفاتر پیشخوانی که در حوزه
خدماترسانی به مردم دارای عملکرد مطلوب
تری باشند مورد تقدیر قرار میگیرند.
«جواد پیر حاجاتی» همچنین
یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضالب شهری
و روستایی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان
کرد :بر همین اساس سامانه مشترکین در امور
شهری و روستایی نیز به صورت یکپارچه درآمد

و امکان خدماترسانی به همه مردم استان در
آن فراهم شده است.
در ادامه این دوره آموزشی که با حضور 23
نفر از کاربران دفاتر پیشخوان ،دفاتر شهرهای
تابعه و سامانه  122و با رعایت شیوهها نامههای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار شد،
محمدرضا غالمی رئیس اداره مشترکین خاص
و بازرس دفاتر پیشخوان ،محمدرضا بهمنی
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مهدی غالمی
مدیر امور خدمات مشترکین منطقه پردیسان
به صورت جداگانه مباحث آموزشی خود را
پیرامون حق انشعاب ،آب بها و فرایندها ارائه
کردند.
یادآور میشود این دوره آموزشی بر اساس
مصوبه کمیته صیانت از حقوق شهروندی
شرکت آب و فاضالب استان قم برگزار و در
پایان برای شرکتکنندگان گواهی آموزشی
صادر شد.

در  4ماهه امسال محقق شد،

تولید بیش از  4میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

بیش از  4میلیارد کیلووات ساعت انرژی
الکتریکی خالص در  4ماهه امسال از سوی
واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی ،تولید
و به شبکه سراسری تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت
تولید برق شهید رجایی ،در  4ماهه سال جاری،
 4میلیارد و  76میلیون و 118هزارکیلووات ساعت
انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه
نیروگاه ،تولید و به شبکه سراسری تحویل شده
است.
از این میزان انرژی 1 ،میلیارد و  835میلیون و  884هزار کیلووات
ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و  2میلیارد و 240
میلیون و  234هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید
شده است.

در بازه زمانی  4ماهه امسال ،از این میزان
انرژی 55 ،درصد ،سهم تولید واحدهای بخاری و
 45درصد هم سهم تولید واحدهای سیکل ترکیبی
بوده است.
معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه،
هرساله با پایان فصل گرما و در پی آن ،کاهش
تقاضای مصرف برق در کشور ،اقدام به تدوین
برنامه تعمیرات واحدهای سیزده گانه می نماید.
برنامه های تعمیرات واحدها که برای کسب
آمادگی تولید برق پایدار در طول سال ،به ویژه فصل پرمصرف تابستان
عملیاتی می شود ،از ابتدای مهر هرسال ،آغاز و تا پایان اردیبهشت سال
بعد از آن ادامه می یابد .نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن  13واحد بخاری
و سیکل ترکیبی ،از آمادگی باال برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک
تابستان امسال برخوردار است.
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خبر کوتاه
بااعتباری افزون بر  320میلیارد ریال ،

طرح جایگزینی نیوجرسی ها ی مفصلی
با گاردریلهای رفوژ آزادراه قم – تهران
عملیاتی شد

رییس اداره ایمنی راه
و حریم اداره کل راهداری و
حمل ونقل جاده ای استان
قم اعالم کرد  :پروژه بزرگ
جایگزینی نیوجرسی های
مفصلی با گاردریلهای رفوژ آزادراه قم – تهران به طول
 25کیلومتر از مردادماه سالجاری اجرایی گردید .
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و
حمل ونقل جاده ای استان قم درراستای تامین ایمنی
حداکثری سفرهای برونشهری درسومین محور ترافیکی
کشور  ،طرح جایگزینی نیوجرسی های مفصلی با
گاردریلهای آزادراه قم – تهران عملیاتی گردید .
رییس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و
حمل ونقل جاده ای استان قم درادامه خبر فوق اضافه
کرد  :این طرح از ابتدای مرداد ماه سالجاری عملیات
احرایی آن آغاز شده است  .جعفر اویسی طول مسیر
پروژه را افزون بر  25کیلومتر دانست و توضیح داد :
درقالب اجرای این طرح که دررفوژ آزادراه قم – تهران
عملیاتی میشود بالغ بر  4284قطعه نیوجرسی مفصلی
جایگزین گاردریلهای رفوژ آزادراه قم – تهران خواهد
گردید  .وی درخصوص مشخصات فنی نیوجرسی های
مفصلی توضیح داد  :طول هرقطعه نیوجرسی مفصلی
شش متر ،ارتفاع یک متر ووزن آن  4/8تن می باشد .
جعفر اویسی ادامه داد  :به دلیل اتصال نیوجرسی
ها به وسیله قطعات مفصلی و پیوستگی زنجیر وار آنها به
هم  ،درصورت برخورد وسایل نقلیه باهریک  ،این حفاظ
بتنی به صورت متصل و یکپارچه عمل کرده و ازورود
خودرو به الین مقابل تا حدامکان می کاهد .
رییس اداره ایمنی و حریم راههای استان قم
درخاتمه یادآور شد  :با توجه به اجرای این طرح دررفوژ
آزادراه قم – تهران که غالبا باترافیک پرحجمی روبرو
می باشد  ،ازرانندگان محترمی که ازاین آزادراه تردد
مینمایند درخواست میگردد نسبت به رعایت کامل
جوانب ایمنی ساعی و تعامل الزم را با مجریان طرحهای
عمرانی داشته باشند .
استاندار یزد:

تقویت اقتصاد دانش بنیان در یزد
نیازمند گفتمان مشترک است

استاندار یزد گفت :ایجاد گفتمان مشترک،
زمینهساز تقویت اقتصاد دانش بنیان در یزد است.
محمدعلی طالبی ،در دیدار معاونت علمی و فناوری
رئیس جمهور با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
یزد اظهار داشت :استان یزد ظرفیتهای بسیار خوبی در
زمینه فناوری و شرکتهای دانش بنیان دارد که باید از
آن در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان استفاده شود.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه یزد به عنوان یکی از حامیان
اقتصاد دانش بنیان بیان کرد :با این حمایتها ،توجه
بسیار خوبی به اقتصاد دانش بنیان و نوآوری در استان
صورت گرفته است .طالبی ادامه داد :جایگاه خوب استان
یزد در حوزه فناوری و دانش بنیان و راهاندازی کارخانه
نوآوری و تبدیل کارخانه درخشان به پایگاه نوآوری
با حمایتها و اقدامات معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور سبب شد اقدامات خوب دیگری در سایر حوزهها
شکل بگیرد .استاندار یزد افزود :با حمایت ،پشتیبانی
و ایجاد گفتمان مشترک در حول اقتصاد دانشبنیان
میتوانیم در آینده شرایط اقتصادی بهتری داشته باشیم.
طالبی با اشاره به سفر معاون رئیس جمهور به یزد
گفت :با همراهی دکتر ستاری فرصت شد بیش از ۷۰
شرکتهای دانش بنیان به صورت حضوری ،نمایشگاهی
و مجازی بازدید انجام شود و شرکتها مطالب و نقطه
نظرات خود به شکل مختلف به استحضار ایشان برسانند.

