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مرتضی رییسی معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش گفت :در صورت اختصاص سه میلیارد دالر تا پایان برنامه ششم توسعه ایمنسازی
کامل مدارس کشور را خواهیم داش��ت البته در مصوبه کمیس��یون تلفیق راهکارهای حضور بیشتر مردم ،تش��ویق و تکریم خیران و ایجاد
زمینههای جدید برای حضور آن ها نیز در نظر گرفته شده است.
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ایمن سازی کامل مدارس در گرو تخصیص
سه میلیارد دالر

جایی که سرما امان دانش آموزان را می ُبرد
دانش پور
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"سقف باالی سر" خیلی هم معنا ندارد وقتی پای برخی از
مدارس به میان می آید .سقف هایی لرزان و ساختمان هایی
پر از تَرک بر در و دیوار .قرار است بچه های مردم در همین
ساختمان ها با آرامش و خیال راحت تحصیل کنند .اصال
بناست همین ساختمان ها؛ محافظ دانش آموزان در برابر
کوچکترینحوادثباشندبیآنکهساکنانآنبدانندسقف
باالی سرشان رگ و پی درست و درمانی ندارد .ماجرا طرف
دیگریهمدارد،وقتی سرمابیدادمیکند.آنقدرکهحاصل
آن می شود دست و پای کرخت دانش آموزان  .آن وقت است
که دیگر ساختمان و سقف لرزان خیلی به چشم نمی آید .با
اینشرایطدورازذهننیستپدرومادرهاییکهتحصیلبچه
هایشاندراولویتچندمشاناستخیلیرغبتینشانندهند
کهفرزندشانراهیمدرسهشود.همینکمبودهاشایدمزید
بر علت شود .تازه این هم در شرایطی است که خوشبینانه به
ماجرانگاهکنیمودرروستااصالمدرسهایوجودداشتهباشد.
آن وقت است که باید نگاهمان به در و دیوار و امکانات مکانی
باشدکهکودکاندرسرماوگرمادرآنتحصیلمیکنند.درد
استکهبنویسیمباوجودسرمایهوا،هنوزهمهستندبرخی
ازمدارسکهحتیرنگهمانبخاریهاینفتیقدیمیراهم
بهخودنمیبینند.حالمسئوالنآموزشوپرورشدادسخن
سر دهند که "هیچ" دانش آموزی در "هیچ" کالس درسی
در "هیچ" نقطه ای از کشور سرما را تجربه نمی کند .همین
چند روز پیش بود که مهر گزارشی از محرومیت در مدارس
جنوبکرمانمنتشرکرد.جاییکهباشروعفصلسرمادیگر،
صندلیهایزمختفلزی،دیوارهاینمورودرحالفروریختن
و نبود سرویس بهداشتی مشکل به شمار نمیآید .بر اساس
اینگزارشدانشآموزانروستای«راینقلعهمارز»درجنوب
کرمان این شانس را آورده اند تا در یک ساختمان مستطیل،
سفیدرنگ،سیمانی،کهنهوتقریباتخریبشدهتحصیلکنند.
 ۱۷۰دانش آموز در یک مدرسه کوچک درس می خوانند که
به صورت دوشیفت اداره می شود .نیمکت های کهنه و نیمه
شکسته ،صندلی های فلزی ،تخته سبز گچی ،سقف نمور و
دیوارهای ترک خورده و نبود میزی برای معلم ،نبود سرویس
بهداشتی و قطع برق؛ مدرسه و کالس های درس چند دهه
گذشته را در ذهن تداعی می کند .گویا زمان در سال های
بسیار دور در روستاهای جنوب کرمان متوقف شده است.
جاییکهسرماحرفاولرامیزنددانشآموزانسالهاست
بدونبخاری،هوایسردکالسدرسخودراتحملمیکنند.
در حالی که دوره بخاریهای نفتی گذشته و سال هاست
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش از جمع آوری بخاری های
نفتیدرمدارسخبرمیدهند؛دانشآموزانیدرروستاهای
دورافتادهجنوبکرمانهمانبخارینفتیراهمندارند.

یک سوم مدارس کشور ایمن بود که با تصویب چهار میلیارد
دالر تعداد م��دارس ایمن کشور دو برابر شد و این موضوع
موردتمجیدجهانیقرارگرفت.عالوهبراینسالگذشتهنیز
اجالسرهبرانمدارسایمنبامحوریتسازمانمللدرایران
برگزارشدوبهسایرکشورهاهم توصیهشدتاازاینتجربهایران
بهرهببرند.ویتاکیدمیکند:سازمانمللمسئولیتتدوین
فرآیندفنیایمنسازیمدارسرابهعهدهجمهوریاسالمی
ایران گذاشته است و ما حدود یک سال با همراهی اساتید
دانشگاه بر روی این موضوع کار کردیم و نتیجه آن را به نهاد
کاهش بالیای طبیعی سازمان ملل ارائه دادیم .وی با تاکید
بر این که یک سوم مدارس کشور با استانداردها فاصله دارند
اظهار می کند :این مدارس یا باید مقاوم سازی و یا تخریب و
نوسازی شوند و همه استان های کشور درگیر این مشکل
هستند.لذاامیدواریمباتصویباینسهمیلیارددالردرصحن
علنیمجلسوتامیناعتباردربرنامهششمتوسعهبهایننیازی
کهدرجامعهوجودداردپاسخدادهشودوهمهمناطقآموزشو
پرورشکشوروهمهدانشآموزانازفضایآموزشیاستاندارد
وایمنبرخوردارشوند.

▪ ▪لباسگرمجایگزینبخاریدرسرما

امیرحسینیکیازدانشآموزاناینروستاکهبالباسمحلی
در کالس درس حاضر می شود ،درباره مشکالت مدرسه می
گوید « :سرویس بهداشتی نداریم ،برق مدرسه قطع است،
نیمکت های کالس کهنه شده ،در سرما بخاری و در گرما
کولر نداریم ».امیرحسین و هم کالسی هایش در سرمای
زمستان لباس های گرم می پوشند تا سردشان نشود .آن
ها از حق طبیعی خود یعنی داشتن بخاری در کالس درس
محرومند .گویا مدرسه روستای "راین قلعه مارز" در نقشه و
برنامه ریزی های وزارت آموزش و پرورش گم شده است .بر
صورت تک ِ
قرمزی ناشی از
تک دانش آم��وزان این مدرسه
ِ
سرمای بسیار نقش بسته و گویی زمستان سیلی سردش را
هر روز بر صورت این دانشآموزان میکوباند .یکی از معلمان
اینمدرسهازوضعیتنامطلوبمدرسهمیگویدواینکهاین
مدرسهدوشیفتهاست،شیفتصبحپایهابتداییوشیفتبعد
ازظهرمتوسطهاول،کالسهایدرسبخاریندارندودانش
آموزان فصلسرمارابدونبخاریمیگذرانند،مدرسهحتی
سرویسبهداشتیندارد!اینمعلم ۲۴سالهکهازاهالیبومی
این روستا است یکی دیگر از مشکالت را مشکالت فرهنگی
می داند و می گوید :درس برای خانواده ها اولویت ندارد.
بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل می کنند و این برای
خانواده ها اهمیتی ندارد .تحصیل در مناطق محروم گذر
از هفت خان زندگی است ،نه خانواده ها خیلی اهمیت می
دهند و نه مسئوالن .جنوب کرمان محرومیت های زیادی
دارد،کهمدارسنیزازاینمحرومیتهابینصیبنماندهاند.
مردماناینمنطقهازدیدنهادهایمختلفدورماندهاند،
اگر
ِ
مدارس و دانشآموزانش نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش
کهمتولی ۱۳میلیوندانشآموزاست،فراموششدهاند.

▪ ▪چشمانتظاریروستاییان

امیررضاکالسپنجموفاطمهکالسچهارمهمکالسهستند
ودردبستان«شهیدحسینآزادی»روستاییدرکالتتحصیل
می کنند .مدرسه آن ها نیز از بخاری بی نصیب است و دانش
آموزان باید لباس های زمستانی خود را روی هم بپوشند تا
سردشان نشود .بخاری برقی دبستان «ان��درز» در روستای
نمگاز نیز خراب شده است و دانش آموزان در انتظار درست
شدن آن هستند ۱۳.دانش آموز دبستان «شهید شوشتری»
روستای ناهوگان نیز در سرمای زمستان در انتظار بخاری
هستند .آنان نیز نه سرویس بهداشتی دارند و نه نیمکت و نه
سیستمگرمایشیمناسب.
محرومیتروستاهایجنوبکرمانرانمیتواندرقالبقلم
گنجاند،تامسئوالنبدانندمحرومیتتاحدیاستکهبرخیاز
دانشآموزانحتیازلباسگرمهممحرومهستند.اینجاشاید
ساختمانمدرسه،آنقدرهاهمفرسودهنباشدامامحرومیت
های دیگرش درد بیشتری دارد .بدون شک محرومیت در

مناطق محروم کشور با محرومیت در مناطق محروم پایتخت
با هم فرق می کند .اینجا حتی از بخاری های قدیمی نفت
سوزهمخبرینیست.بگذریمازاینکهمعاونعمرانیوزارت
آم��وزش و پ��رورش با تاکید معتقد است که وضعیت ایمنی
مدارس روستاهای کشور به مراتب از شهرهای بزرگی چون
تهران بهتر است .مرتضی رییسی خاطرنشان می کند :از آن
جا که مدارس روستاها بعد از انقالب ساخته شده اند قدمت
کمتری دارند و از استحکام بیشتری برخوردارند بنابراین
وضعیتمدارسدرروستاهابهتراست.ویبیشترینمشکل
در ایمنی م��دارس را در کالن شهرها وشهرها و بافت های
فرسوده شهری عنوان می کند و به تامین سیستم گرمایشی
مدارس هم اشاره می کند و می گوید :تا رسیدن به استاندارد
کاملدرسیستمگرمایشیدرهمهمدارسفاصلهداریموهنوز
نتوانسته ایم دراین خصوص به تمام مدارس پاسخگو باشیم
بنابراین برخی از مدارس باید تا آن زمان از بخاری استفاده
کنندالبتههمینبخاریهاهمباید استانداردباشندونبایداز
وسایل گرمایشی معیوب استفاده شود ضمن آن که آموزش و
پرورشهمبرایتامینبخاریمشکلیندارد.ویباتاکیدبراین
کههمهمدارسوسایلگرمایشیدارندمیافزاید:البتهناگفته
نماندکهسیستمگرمایشیبیشترمدارسبهخصوصمدارسی
کهدرچندسالاخیرساختهشدهاندبهصورتحرارتمرکزی
استامامدارسیکهبخاریگرمایشیدارندیابازماندهقبلاز
انقالبهستندویادردههاولودومبعدازانقالبساختهشدند
و ما هم در حال استانداردسازی آن ها هستیم و امیدواریم در
پایان سال 96همه مدارس به سیستم حرارت مرکزی مجهز

شوند.اماوقتیبهمعاونعمرانیآموزشوپرورشازمدارسی
می گوییم که حتی از داشتن بخاری های نفتی و یا حداقل
وسایل گرمایشی محروم هستند پاسخ می دهد :ما آماده
هستیمتاوسیلهگرمایشیهرمدرسهایکهنیازمندآناسترا
تامینکنیموازاینجهتمشکلمنابعهمنداریم!رییسیالبته
تاکیدمیکند:بهماگزارشیمبنیبراینکهمدرسهایوسیله
گرمایشینداردنرسیدهاستوبهمحضاینکهچنینموردی
بهمااعالمشودآنراتامینوارسالمیکنیم.
▪ ▪پایسهمیلیارددالردرمیاناست!

در مقابل تمام کاستی هایی که م��دارس نا ایمن در سطح
کشور دارد  ،اما اکنون پای سه میلیارد دالر در میان است.
سه میلیارد دالری که تنها امید آموزش و پرورشی ها برای
ایمن سازی مدارس است .مصوبه این رقم امیدوار کننده در
کمیسیونتلفیقمجلسبرایحلمشکلایمنسازیمدارس
بهتصویبرسیدهواکنونمنتظرطرحدرجلسهعلنیمجلس
است تا شاید مدارس ناایمن کشور تا سال  ۹۹حذفشوند.
این موضوع خبری است که معاون عمرانی آموزش و پرورش
اعالم می کند و می گوید :اختصاص  3میلیارد دالر به بحث
ایمن سازی مدارس در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده
است و امیدواریم در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد
چراکهآموزشوپرورشدرسراسرکشوربهاینپولنیازدارد.
ویهمچنینتصریحمیکند:بهدنبالتصویبچهارمیلیارد
دالردرسال 85برایتخریبمدارسفرسوده،تعدادمدارس
ایمن و استاندارد کشور دو برابر شد .وی می افزاید :سال85

▪ ▪بیشترینمدارستخریبیدرپایتخت

با گزارش ها و اخباری که هر از گاهی در مورد نبود امکانات
درمدارسمناطقمحرومبهخصوصدراستانهاوشهرهای
کمبرخوردار وبهویژه روستاهامی شنویماینگونهبهنظرمی
رسد که وضعیت ایمنی مدارس در این مناطق بیش از دیگر
نقاطنیازمندتوجهواختصاصبودجهاستامامعاونعمرانی
آموزشوپرورشدربارهاینمسئلهنظریکامالمتفاوتدارد.
رییسیدرپاسخبهاینسوالکهدرکداممناطقکشورمدارس
بیشتر به ایمن سازی نیاز دارند می گوید :استان تهران و به
ویژه شهر تهران بیشترین مدارس تخریبی را دارد .پس از آن
نیز برخی از استان ها مانند سیستان و بلوچستان مشکالت
جدی دارند و استان های غربی ،آذربایجان غربی و شرقی و
استان خراسان رضوی نیز در رتبه های بعدی هستند .وی
سپس ادامه می دهد :به هر صورت در شهرهایی که قدمت
باالیی دارند مدارس بیشتری نیاز به تخریب دارند ،از این رو
در راس این مناطق؛ شهر تهران است .وی خاطرنشان می
کند :امیدوار هستیم تا با اختصاص 3میلیارد دالری که قرار
است به ایمن سازی م��دارس اختصاص داده شود بتوانیم
ایمنیمدارسرابهنقطهقابلقبولیبرسانیم.معاونعمرانی
آموزش و پرورش درباره وضعیت ایمنی مدارس در روستاها
نیزتصریحمیکند:مدارسروستاهانسبتبهشهرهاوضعیت
بهتریدارد.چراکهاینمدارسبعدازانقالبساختهشدهاند
و از استحکام بیشتری برخوردارند و قدمت کمتری دارند لذا
وضعیت مدارس در روستاها بهتر است .وی خاطرنشان می
کند :بیشترین مشکل از جهت ناایمن بودن مدارس در کالن
شهرها وشهرها و بافت های فرسوده شهری است     .معاون

عمرانیآموزشوپرورشالبتهازوجودبرخیمدارسخشتو
گلیدرکشورخبرمیدهد ومیگوید :طبقاطالعاتیکهدر
سال ۹۳به دست آوردیم ۱۳۰۰کالس درس خشت و گلی،
سنگوگلیوچوبیدرکشوروجودداردکهتمامیآنهاناایمن
هستند .در سالهای  ۹۳ ،۹۲و  ۹۴حدود  ۷۰۰میلیارد
تومان اعتبار به استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس
اختصاصیافتو ۱۰۷هزارکالسدرساستانداردسازیشد
کهاینموضوعمدارسمناطقدورافتادهومحرومرانیزشامل
میشود.رییسیبااشارهبهاینکهکالسهایچوبیعمدتادر
مناطقشمالیکشور،کالسهایسنگوگلیوخشتوگلی
بیشتردرمناطقمرزیکشورودرراسآندراستانسیستان
و بلوچستان قرار دارند ،اظهار می کند :در استان سیستان
و بلوچستان کار را به صورت وسیعتری آغاز کردیم و از سال
 ۹۳اعتبارویژهایبرایاینموضوعدرنظرگرفتیمکهامسال
نیز این اعتبار تشدید شده است تا در سال آینده این کالسها
جمعآوریشود.ویتصریحمیکند:اینموضوعبههیچوجه
برایماقابلقبولنیستکهبرخیمدارسبهبهترینامکانات
وزیباترینفضایآموزشیمجهزباشدوبرخیدانشآموزانما
در کالسهای خشت و گلی و سنگ و گلی مشغول تحصیل
باشندکهاینازعدالتبهدوراست.
▪ ▪مدارسخالیروستایی

وی با بیان این که در برخی روستاها با وجود ساخت مدارس،
دانشآموز به تعداد کافی وجود ندارد می گوید :در این گونه
روستاها بعضا م��دارس کرایه داده شده یا در اختیار سایر
دستگاهها قرار گرفته اند که مسئول این موضوع آموزش
و پرورش نیست .رییسی توضیح می دهد :دلیل تعداد کم
دانشآموزان ،مهاجرت از روستاها به شهر است و آموزش
و پ��رورش نقشی در این موضوع ن��دارد .به بیان دیگر سرانه
فضای آموزشی ما در مناطق روستایی به مراتب بیش از
شهرهاست،زیرادرزمانیکهمدارسدرروستاهاساختهشده،
فضای آموزشی به تناسب تعداد دانشآموزان بوده است ،اما
دانشآموز دراین مناطق به دلیل مهاجرت کاهش یافته و در
شهرها افزایش یافته است .در عین حال به گفته مدیرعامل
بنیاد برکت حدود  107هزار مدرسه در کشور موجود است
که 30درصدآنهانیازمندنوسازی،تخریبوتعمیراست.
نوروزی ادامه می دهد :هزینه یک کالس استاندارد حدود
 100میلیون تومان است و این امر نیاز به بودجه سنگین و
برنامهریزیبلندمدتدارد.
وی با بیان این که چهار استان از جهت امکانات آموزشی
محرومیت بیشتری دارند می گوید :سیستان و بلوچستان ،
هرمزگان ،آذربایجان غربی و البرز چهار استانی هستند که
محرومیت شان در حوزه امکانات آموزشی نسبت به سایر
مناطقبیشتراستکهبرایناساستمرکزبیشترینسبتبه
ایناستانهاوجوددارد.
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طراح جدول  :امید موسوی
افقی

 /٩٥٢١٣٢٠٠م

آﮔﻬﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ� ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم ﺑﺎﻟﻴﻨ� ا�ﺮان ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﻤﻦ در ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٥٫١٠٫٩ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ در ﻣ�ﺎن اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﻪ آدرس :ﺗﻬﺮان ،ﻣﻴﺪان وﻧ� ،ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ�� ﺷﻤﺎﻟ� �،ﻮﭼﻪ
ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻬﺎ ﻧﻘ� ،ﭘﻼ�  ١٢ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
-١ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻨﺪ �� از ﻣﺎده  ٨اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

-1از شهرهای خراسان شمالی  -هادی – هفتمین روز از
هر ماه خورشیدی  -2شریک شدن – کسل – نمایشنامه
نویس فرانسوی با آثار علمی تخیلی  -از انواع ابر-3خانه
ییالقی – مسلک – فرمانده قشون – تندی و شدت-4طریق
– آهسته – رحلت – ریسمان ُ -دم -5ریشه  -سخن –روز
گذشته–رهن–خاشاک-هنگام-6ازدینبرگشته–هنگام
شب–مزدور-7واحدشمارشسیگار–برآمدگیالستیک–
روشنی – رود اروپا – اریکه – اگر -8از درندگان – میر – شکوه
– تابان – هر بخش اوستا -9تفرجگاه – تشریفات – میوه ای
شبیهسنجدباخاصیتتصفیهخون–آبفرنگی-10پیکر–
سبب-اشراف–رفوزه-11قندشیر-بلندی– مراسمیکه
براییادبودکسیبرپامیشود
عمودی
-1آخرین فرمانروای مقتدر آشوریان  -2سرخرگ – خوش
خط -3خواهر مادر -نوعی هویج  -4رودی در روسیه – مزد

 برشسینمایی-5یادداشت–پناهآوردن-گیسو-6منظورشهرمذهبی-7رفتارازرویناز-خیابان-8نقاش-چیز-مگر  -9کوچک ترین ذره – عادل -10تکرار حرف – از انواع
بستنی – تکیه به پشتی -11جهت – عقد – محصول صابون
 -12اثری از موریس مترلینگ  -باالپوش  -13گندم سوده
– راه میان بر  -بازدارنده -14حقه  -جایی در دریا که عمق
آن اندک بوده و کشتی در آن جا به گل می نشیند – 15خاک
صنعتی  -کج  -16فلز رسانا – صید – ضمیر جمع  -17نخ
تابیده – بدبوی پرخاصیت  -دعا-18سالم – پشیمان-19
تخت پادشاهی – کمربند زمین -20با نیرنگ و فریب كسی
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حل جدول 6712

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ اﯾﺮان

 /٩٥٢٧٠٦٨٧ف

آﮔﻬﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى

 /٩٥٠٨٤٧٨٦ل

ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ�
ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم ﺑﺎﻟﻴﻨ� ا�ﺮان ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� اﻧﺠﻤﻦ در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٠٫٩ﺳﺎﻋﺖ ١٠
ﺻﺒﺢ در ﻣ�ﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ آدرس  :ﺗﻬﺮان  -ﻣﻴﺪان
وﻧ� -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ��
ﺷﻤﺎﻟ� �ﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻬﺎ ﻧﻘ� ﭘﻼ�  ١٢ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ� ﮔﺮدد .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
 -١ﮔﺰارش ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
 -٢ﮔﺰارش ﺗﺮاز ﻣﺎﻟ�
 -٣ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﻋﻀﻮ�ﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ اﯾﺮان

حرف هایتان را با ما به گوش مسئوالن برسانید
ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان انعكاس دهنده
صادق دیدگاه ها ،نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.

شماره پیامک 2000999

ستون حرف مردم سالم
لطفا به مسئوالن بگویید که...

 /٩٥٢٧٠٧٠٠ف
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