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تنها 20درصد از لباس مصرفی بانوان
در ایران تولید می شود

ایرنا  -قبادیدبیرکارگروهساماندهی مد و لباسوزارت ارشادمیزانمصرف ساالنه لباس زنانه درایران را30میلیون تناعالم
کرد و افزود:درحجم عظیمی از لباس مصرفی در ایران  ،سهم تولید داخل تنها15تا20درصد است و مابقی نیاز کشور از دیگر
کشورهاومبتنیبرفرهنگغرببهبازارروانهمیشود،موضوعیاستکهنقشبسزاییدرترویجمدوفرهنگغربیدرجامعهدارد.

مدگرایی ولزوم طراحی مد ایرانیدرکالم رهبری

یادداشت شفاهی
دکتر مجید ابهری
رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از نهاد خانواده

ایجاد الگوهای ایرانی اسالمی تنها
راه مقابله با مدگرایی غربی

مدگراییوالگوبرداریازالگوهایاجتماعییکنیازفطریدر
جواناناست.پیرویعاقالنهازمدایرادنیستامامهمایننکته
است که مسئوالن فرهنگی باید با ایجاد الگوهای اجتماعی
مناسب ،مد و فرهنگ ایرانی و اسالمی را به شکلی قابل قبول
در اختیار جوانان قرار دهند تا جوان جویای تنوع به سمت
مدل های ارائه شده از سوی غرب گرایش نیابد.مد از نگاه
جامعه شناسی نوعی رفتار اجتماعی است که دستاوردهای
پوشش،آرایش و پیرایش را درخ��ود جای می ده��د.از نگاه
رفتارشناسی نیز می توان مد را الگویی دانست که بسیاری از
افرادتالشمیکنندرفتارهایخصوصیواجتماعیخودرابا
آنمنطبقنمایند.البتهپیرویازمدتاجاییکهجنبهافراطیبه
خودنگیردوزیانیبهروحوروانشخصواجتماعنرساندناپسند
نیست.امامتاسفانهمدگراییدرنقطهایبهبحرانتبدیلمی
شودکهافرادتالشمیکنندتمامرفتارهایخودرابااینالگوی
اجتماعی که اکثرا از جامعه منحط غربی به جامعه ما تحمیل
شده منطبق کنند و به شکل بیمارگونه ای در راه برندگرایی
گام بردارند.مدگرایی افراطی عالوه بر تحمیل هزینه های
سنگینبهسبداقتصادیخانواده،بارسنگینیرانیزبهاقتصاد
کشور وارد می کند و کشور را به بازاری برای مصرف کاالهای
خارجی تبدیل می کند.بر اساس مطالعات صورت گرفته در
بنیاد رفتار شناسی ،پدیده گرایش به مد و مدگرایی افراطی
بیشتر در سنین دوازده تا سی سالگی نمود پیدا می کند و این
افراد سعی دارند نوع پوشش ،آرایش و حتی گفتمان خود را بر
اساس الگوهای اجتماعی تعیین شده از طرف دیگران شکل
دهند.امادرسنینباالیسیسالمدگراییتعریفیدیگرپیدا
میکندوتنهابهپیرویمددرزمینهنوعپوششخالصهمیشود
کهالبتهزیانچندانیبرروحوروانافرادجامعهندارد.بایدتوجه
داشتکهمدگراییزمانیدارایعوارضاستکهازحدمعقول
و منطقی خود خارج شود و فرد با پیروی کورکورانه از مدهای
واردات��ی ،اسیر تصمیم گیری طراحان مد در دیگر کشورها
شود.جوانان بایدتوجهداشتهباشندکهمدومدگراییتاجایی
بهعنوانیکرفتاراجتماعیمعقولشناختهمیشودکههویت
و فرهنگ جامعه را دچار آسیب نکند.اما جایی که مد باورهای
ارزش��ی ما را نشانه رفته است و در دراز مدت باعث انحراف
جامعه و تغییر سبک زندگی و افکار افراد می شود باید مقابل
آن ایستاد.بهترین راه مقابله نیز ارائه الگوی مناسب داخلی
براینوجوانانوجواناناستچراکهمدگراییوالگوبرداریبه
نوعینیازفطریجواناناستواینمسئوالنفرهنگیجامعه
هستندکه باید با ایجاد الگوهای مناسب و ارائه آن به جامعه
جایگزینیمناسببرایجواناندرنظربگیرند.دراینبیننباید
از نقش رسانه ها در زمینه آموزش و اطالع رسانی در جهت باال
بردنسطحدانشاجتماعیجوانانوافرادمدگرانیزغافلشد.

خریدار یک واحد آپارتمان
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متنزیرگزیدهایازبیاناتمقاممعظمرهبریدردیداردانشجویان
واساتیددانشگاههایاستانهمداندرتیرماهسال 83است...":
اشاره کردم به مسأل ه تقلید فرهنگی .البته تقلید فرهنگی خطر
خیلی بزرگی است ،اما این حرف اشتباه نشود با اینکه بنده با
ُمد و تنوع و تحول در روشهای زندگی مخالفم؛ نخیرُ ،مدگرایی و
همچشمیرقابتهای
نوگراییاگرافراطینباشد،اگررویچشمو
ِ
کودکانهنباشد،عیبیندارد.لباسورفتاروآرایشتغییرپیدامی
کند،مانعیهمندارد؛امامواظبباشیدقبلهنمایاین ُمدگرایی
بهسمتاروپانباشد؛اینبداست.اگرمدیستهایاروپاوآمریکا

در مجالتی که ُمدها را مطرح می کنند ،فالنطور لباس را برای
زنانخودشانترسیمکردند،آیامابایداینجادرهمدانیا
مردانیا ِ
تهرانیادرمشهدآنراتقلیدکنیم؟اینبداست.خودتانطراحی
کنید و خودتان بسازید .بنده زمان ریاستجمهوری در شورای
عالیانقالبفرهنگیقضیهطرحلباسملیرامطرحکردموگفتم
بیایید یک لباس ملی درست کنیم؛ باالخره لباس ملی ما که این
کتوشلوارنیست.البتهمنباکتوشلوارمخالفنیستم؛خودمن
همگاهیاوقاتدرارتفاعاتیاجاهایدیگرممکناستکاپشن
همبپوشم؛ایرادیهمندارد؛اماباالخرهاینلباسملیمانیست.

عربهالباسملیخودشانرادارند،هندیهالباسملیخودشان
را دارند ،اندونزیایی ها لباس ملی خودشان را دارند ،کشورهای
گوناگون شرقی لباسهای ملی خودشان را دارند ،آفریقایی ها
لباسهایملیخودشانرادارندودرمجامعجهانیهرکسلباس
ملیخودرادارد؛افتخارهممیکنند.مادرجاییرئیسجمهوری
را دیدیم که لباس ملی اش عبارت بود از دامن! مرد بزرگ ،دامن
پوشیدهبود!پاهایاوهملختبود!یکدامنتقریب ًاتاحدودزانو،
و هیچ احساس حقارت هم نمی کرد .با افتخا ِر تمام در آن جلسه
شرکتمیکرد؛میآمدومیرفتومینشست.این،لباسملی
اوست؛ ایرادی هم ندارد .عربها با تفاخر ،لباس ملی خودشان را
می پوشند  -پیراهن بلند و چفیه و عقال  -و ممکن است به نظر
لباس آنهاست و آن
من و شما هیچ منطقی هم نداشته باشد؛ اما ِ

را دوست دارند .من و شما که ایرانی هستیم ،لباسمان چیست؟
شما نمی دانید لباس ما چیست .البته من نمی گویم طرح این
لباس حتم ًا باید برگردد به لباس پانصد سال قبل؛ ابد ًا .من می
گویم بنشینید برای خودتان یک لباس طراحی کنید .البته االن
این را از شما نمی خواهم؛ این را من در ش��ورای عالی انقالب
فرهنگیمطرحکردم.آنروزمایکبخشدولتیرامأمورکردیمو
گفتیمدنبالاینکاربروید.یککا ِرمقدماتیهمکردند،اماآنرا
بهجایینرساندند؛دور هریاستجمهوریماهمتمامشد!منمی
خواهم بگویم اگر شما موی سرتان را می خواهید آرایش کنید،
اگرمیخواهیدلباسبپوشید،اگرمیخواهیدسبکراهرفتنرا
تغییردهید،بکنید؛اماخودتانانجامدهید؛ازدیگرانیادنگیرید»...
( منبع) Khamenei.ir :

جوالن مدغربیدرنبود الگوی ایرانی اسالمی
علیرضا کافی  -مد و مد گرایی به خودی خود نه
ناپسند است و نه عجیب و غریب .مد نوعی الگوی
سلیقه ای،فرهنگی و یا اجتماعی است که باید
توسطارکانفرهنگییکجامعهبهدرستیهدایت
شودتامخاطباناصلیآندرجامعهیعنینوجوانان
وجوانانبهسمتکجراهههایتعیینشدهتوسط
اتاق های فکر کشورهای غربی متمایل نشوند.
اگرچه مخاطبان اصلی مد و مدگرایی به گروه
سنی خاصی محدود نمی شوند و با شدت و ضعف
می توان این پدیده را در بین تمامی طبقات سنی
و اجتماعی مشاهده کرد اما آنچه باعث شده تا
مدگرایی بیش از سایر گروهها در میان نوجوانان
و جوانان تجلی یابد اقتضای سن ،کنجکاوی و
داشتنروحیهتنوعطلبیدربیناینگروهازجامعه
نسبتبهسایرگروههااست.ازسویدیگرمیتوان
مدومدگراییرانوعینمادووسیلهبرایانتقالپیام
فرد یا گروهی که به آن تعلق دارد دانست .اما مهم
ایناستکهبسیاریازجوانانمابدونتوجهبهاین
نمادهاوحتیبدونداشتندلبستگیووابستگی
به چنین گروههایی صرفا برای تامین حس تنوع
طلبی شان به سمت چنین پوشش هایی کشیده
میشوند.شایدبهترینراهبرایبررسیاینپدیده
وارد شدن به دل جامعه و صحبت با جوانانی باشد
که مد گرایی برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار
است و برای دور نماندن از قافله مدگرایی هزینه
هایسنگینیراهممتحملمیشوند.
غروب یک روز زمستانی ،شهرک اکباتان تهران.
قدم زدن در بازارچه فاز یک شهرک اکباتان در
غرب تهران فرصت خوبی است برای دیدن انواع و
اقساممدهاومدلهایجدیدکهشایددرشلوغیو
مشغلهزندگیچندانبهچشمماننمیآید.گویی
بازارچه این شهرک قدیمی غیر از خرید وفروش
کاال،کارکردهایدیگریهمبرایجوانانشداردو
راهروهایشفرصتیمناسباستبرایخودنمایی
و به رخ کشیدن لباس های مد روز و مدل های
جدیدآرایشمو وصورتآنجوانان.درگوشهایاز

مودرستکردناست.وقتیمیپرسماینمدلمو
راازکجاپیداکردی،میگوید:وقتیهمهبچههااین
مدلیمیزنندماهممیرویمآرایشگاهومیگوییم
دورشراسفیدکن.البتهمدلاصلیخوانندههای
خارجیهستندولیاینهممهماستکهآرایشگر
بتواند آن مدلی که می خواهیم در بیاورد یا نه.من
خودمهرهفتهمیرومآرایشگاهتاموهایمرادرست
کند.چون هر هفته می روم و مشتری ثابت هستم
40هزارتومانبیشترنمیدهم.
آدرسآرایشگاهشانرامیگیرموسریهمبهآنجا
میزنم.علیرضامیگوید:وقتیمیرویبروپیش
نیما .کارش از همه بهتر است.به آرایشگاه که می
رسم اول سراغ نیما را می گیرم.می گویم بچه ها
گفتهاندشمااستادموهایفشنهستیدمیتوانم
مدل هایی که درست می کنید را ببینم؟آلبومش
رادرمیآوردوبهدستممیدهد.زیاداهلصحبت
نیست.وقتی می پرسم بیشتر مشتری هایتان
چه کسانی هستند ،می گوید :هجده تا بیست و
پنج سال.می خواهند دیده شوند.خدا نکند یک
خواننده آن طرف آبی مدل موهایش را عوض کند
آنوقتاستکهبایدهرطورشدهمدلموهایشرا
رویسر مشتری ها پیاده کنم وگرنه می روند جای
دیگر.شهرک غرب ،مرکز خرید میالد نوروضعیت

بازارچهپنجششنفرپسرجوانایستادهاندوازبین
حرف هایشان گاهی قهقهه ای به گوش می رسد.
بیست و یکی دو سال بیشتر ندارند و آنچه مرا به
سمتشانمیکشدمدلعجیبآرایشموهایشان
است.داخل جمع شان می شوم و از کار و بارشان
میپرسم.علیرضامیگویدکهپشتکنکوریاست
و برای کنکور درس می خواند االن هم برای فرار از
فشار درس ها آمده بیرون تا سرش هوایی بخورد و
بادوستانشگپیبزند.علیرضاویکیازدوستانش
دور موهایشان را با ماشین سفید کرده اند و روی
موها را به سمت باال سیخ سیخ کرده اند.خودش
میگویدمدلفشنیاست.
میپرسمچرامدلموهایتراسادهومردانهنزدی؟
می گوید :ای بابا ما جوانیم باید تنوع داشته باشیم
اگر من بخواهم موهایم را مثل شما و پدرم درست
کنم پس چه فرقی بین من با پدرم هست .جوابش
قانعم نمی کند ،می گویم حاال برای هر بار درست
کردنوبههوابردناینموهاچقدرهزینهمیکنی
وهربارخودتچندساعتپایآینهای؟
خنده ای می کند و می گوید :هر دو هفته یکبار
می روم آرایشگاه تا مرتبش کند هر بار هم60هزار
تومان بیشتر نمی دهم.پیام حرف علیرضا را قطع
میکندومیگوید:بابادلخوشیماهمهمینیک

ظاهر و پوشش خیلی ازج��وان ها به وی��ژه دختر
های جوان اصال خوب نیست .طوری آرایش کرده
اند که انگار فقط می خواهند دیده شوند.از مدل
موهایعجیبوغریبوکوتاهکردنبخشیازموها
با ماشین گرفته تا ناخن های نوک تیز و عقابی و
مانتوهای جلوباز که سنخیت آن با این هوای سرد
اصال مشخص نیست.به دو دختر خانمی که در
حالقدمزدنونگاهکردنلباسهایداخلویترین
مغازه ها هستند نزدیک می شوم و درخواست می
کنم به چند سوالم پاسخ دهند.وقتی می پرسم
چقدراهلمدهستیدیکیازآنهاپیشدستیکرده
و می گوید :خیلی.برایم خیلی مهم است لباسی
که می پوشم و ظاهری که با آن در اجتماع و جمع
دوستانمحاضرمیشوممنطبقبامدباشدوبهروز
باشم.بههمینخاطرهمیشهمدهایجدیدرارصد
می کنم و سعی می کنم از مغازه هایی خرید کنم
که برند باشند و معتبر.اصال دوست ندارم در جمع
دوستانمبهچشمنیایموعادیجلوهکنم.
میگویمیعنیاینمانتوهایجلوبازکهدرزمستان
پوشیده اید مد زمستانی است؟! با حاضر جوابی
می گوید :زمستانی و تابستانی اش مهم نیست.
مهمایناستکهمندوستدارمومیپوشمضمنا
اصال هم سردم نیست.پیدا کردن این تیپ جوان
ها و هم صحبت شدن با آنها کار چندان سختی
نیست.این باربا یک جمع سه نفره از خانم های
جوان با تیپ هایی به مراتب غربی تر و عجیب تر از
قبلی ها روبه رومی شوم .از سن و سالشان که می
پرسم می گویند :بیست سال.آویزان کردن حلقه
از سوراخ بینی یکی از دخترها برایم جالب است
 .علت این کارش را می پرسم.برخالف انتظارم
اصالازسوالمناراحتنمیشودوبااعتمادبهنفس
زیادی می گوید:دوست داشتم این کار را بکنم و
کردم.البته مامانم مخالف بود ولی من انجامش
دادم چون دوست دارم خاص باشم.همه که نباید
شبیه هم باشند.حرفی ب��رای گفتن نمی ماند
بدون اینکه چرایی کارش را بپرسم اشاره ای به

ناخن های بلند و نوک تیزش می کنم و می پرسم
راستی هر ماه چقدر ب��رای ناخن هایتان هزینه
می کنید؟در جوابم می گوید150 :هزار تومان ،
البتهبهقشنگیاشمیارزد.تازهما که کارینمی
کنیم خیلی ساده ایم !درهمین آرایشگاهی که
من می روم و ناخن هایم را درست می کنم یکی
از دخترها دنبال دکتر زیبایی می گشت تا گوش
هایش را عمل کند و نوک گوش هایش را تیز کند.
همان مدلی که روزنامه ها نوشتند مدل االغی
است!
سریهمبهیکیازفروشگاههامیزنم.فضاییکم
نوربایکموسیقیآرام.فروشندهپسریجواناست
با یک تی شرت و شلوار تنگ.بعد از معرفی خودم
از لباس ها و مشتری هایش می پرسم.می گوید:
مشتری های ما جوانان پانزده ساله تا بیست و پنج
ششسالهاند.کسانیکهدوستدارندتیپشانبر
اساسمدروزباشد.ماهمسعیمیکنیمازبهترین
برندهالباسبیاوریمونحوهانتخابلباسهایمان
همسلیقهوخواستمشتریهایماناست.باورتان
نمی شود وقتی یک مدل جدید لباس در ماهواره
نشان داده می شود از یک هفته بعد همه سراغش
رامیگیرند.حاالشمابگومنچهکنم؟بروملباس
معمولی بیاورم ؟خب من هم می خواهم مشتری
هایمراحفظکنم.
از مغازه که بیرون می آیم تا رسیدن به خانه ذهنم
درگیر آدم هایی است که با آنها هم صحبت شده
ام و اینکه این همه وابستگی به مد و مدگرایی
ناشی از چیست و چرا این آدم ها نگاهی متفاوت
نسبت به بقیه دارند.اما آنچه برایم واضح است
اینکه پیروی از مد و زیبایی خواهی و تنوع پسندی
ریشه در نهاد انسان دارد و این مدگرایی افراطی
نتیجه سوءاستفاده کمپانی های غربی است تا با
استفادهازضعفارزشهایمعنویبرخیجوانان
ما به سودهای کالن خود دست یابند و البته به
واحد آپارتمان
خریدار یک
درکشورهای غربی
های فکر
اهداف اصلی اتاق
 3خوابه از 150متر به باال
نیشابوربپوشانند.
جامه عمل
برای تغییر ذائقه جوانان ما
با آسانسور در حد صفر

09153520969

 /94441239و

خریدار یک واحد آپارتمان

 /94411517م
«زندگی آب در دست ما و زندگی ما ،در دست آب است»

 3خوابه از 150متر به باال
با آسانسور در حد صفر نیشابور

آگهی مزایده عمومی ماشین آالت 9402

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی در نظردارد :دو دستگاه پژو 405
جی ال ایکس مدل های  84و  85را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .شرکت
کنندگان جهت کسب اطالع بیشتر به سایت اینترنتی ذیل مراجعه و یا با تلفن 051-37620007
تماس حاصل نمایند.
سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی www.abfar-kh.ir :
هزینهد حمل و نقل بعد از فروش به عهده برنده مزایده می باشد.
 هزینه های آگهی روزنامه و کارشناسی و/94430560
جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده به آدرس مشهد -بلوارشهید صادقی( سازمان آب) -خیابان هجرت -
هجرت  -12پالک  27مراجعه نمایند.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی

09153520969

 /94430560د

 /94441239و

 /94411517م

 /94441666م

 /94439878ب

ضمنا سامانه پیام کوتاه این شرکت با شماره  /94364124ب
 30001832آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات می باشد.

/94441666بم
/94441823

 /94364124ب

 /94439878ب

افقی-1:ازشهرهای استان سمنان -میزگرد -
آهنگساز ناشنوا-2سرنگون – زنبق – راستگو
مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی-3فیلمیازمسعوددهنمكی-تابلویبزرگتبلیغاتی-4مادر
–سیمخارجی–نوعیپارچهشبیهکرباس-جهنم
– کجاست ؟-5ب��دذات قصه ها -سخن ناگفتنی
افشانه–عوض-پست-6سبزیپیچیده–تناور–الزم–ازعناصرغیرفلزی-7آزمون-اخگر-لباس
حج – ورم – کادر-8مساوی عامیانه – فرکانس
–درخور-صدمه–شکوهگرجداییها-9فرزند-
سپاس  -10ترساندن – وصله – صحرا – نویسه
-11همزلف-کلی-هواپیمایبیموتور
عمودی-1:گیاه پرچین -اسید-2لحظه – همزن
خارجی–عالمتمفعولی-3خرابکاررایانهای–
واحد اختالف پتانسیل الکتریکی – راه -4خالق
امیل  -نیرو-5دودل  -آش-6بازیگر مرد سریال
درپناهتو-7بدبویپرخاصیت–درجهایدرارتش

 /94413582ف

1

 /94413582ف

2

3

4

5

 /94411517م

جدول

طراح جدول:مریم احمدی

6

7

8

9

 /94441239و

شماره 6469
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 /94364124ب
ی ك ب ا ر ه

حل جدول شماره 6468

-8مخفی–یا-صف-9ضمیروزنی–خوراکیاز
گوشتوبادمجانیاکدو–پیشه-10کوهاروپا–دانه
–عالمتجمعفارسی-11کالمصریح–همه–سر
 -12فرهنگ – خراب – ماه سرد  -13روش – از
حروف انگلیسی – دستور  -14بدلی  -اطمینان
-15پایتختمجارستان-16شرح–بازیپایانی
 -17رفیق  -فوق  -18ریح  -خرقه – انکار -19
درخت زبان گنجشک – جریان  -شر-20سلول
عصبی-دامپزشك

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
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5

«زندگی آب در دست ما و زندگی ما ،در دست آب است»

6

آگهی مزایده عمومی ماشین آالت 9402

 /94442160م

7

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی در نظردارد :دو دستگاه پژو 405
جی ال ایکس مدل های  84و  85را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .شرکت
کنندگان جهت کسب اطالع بیشتر به سایت اینترنتی ذیل مراجعه و یا با تلفن 051-37620007
تماس حاصل نمایند.
سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی www.abfar-kh.ir :
 هزینه های آگهی روزنامه و کارشناسی و هزینه حمل و نقل بعد از فروش به عهده برنده مزایده می باشد.جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده به آدرس مشهد -بلوارشهید صادقی( سازمان آب) -خیابان هجرت -
هجرت  -12پالک  27مراجعه نمایند.
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی
روابط عمومی و
 /94441212ف
ضمنا سامانه پیام کوتاه این شرکت با شماره  30001832آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات می باشد.
 /94430560د

 /94441823ب

8

 /94442160م

 /94441212ف

«زندگی آب در دست ما و زندگی ما ،در دست آب است»

آگهی مزایده عمومی ماشین آالت 9402

 /94442160م

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی در نظردارد :دو دستگاه پژو 405
9
برساند .شرکت
فروش
عمومی
جی ال ایکس مدل های  84و  85را از طریق مزایده
آپارتمان
یکبهواحد
خریدار
10
051-37620007
تلفن
کنندگان جهت کسب اطالع بیشتر به سایت اینترنتی ذیل مراجعه و 3یا با
150متر به باال
خوابه از
نمایند.
حاصل
تماس
با آسانسور در حد صفر نیشابور
11
سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی www.abfar-kh.ir :
 /94441239و
09153520969
 هزینه های آگهی روزنامه و کارشناسی و هزینه حمل و نقل بعد از فروش به عهده برنده مزایده می باشد. /94411517م
سازمان آب) -خیابان هجرت -
جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده به آدرس مشهد -بلوارشهید صادقی(
هجرت  -12پالک  27مراجعه نمایند.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی
ضمنا سامانه پیام کوتاه این شرکت با شماره  30001832آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات می باشد.
 /94439878ب

 /94441823ب

CMYK

