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شهرستان | در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم ، مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان در 

مرکز سامانه پاسخگویی سامد استانداری حضور یافت.سامانه ارتباط مردم و دولت مستقر در استانداری گلستان با 
حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان پاسخگوی سواالت مردم بوده است.

ابراز رضایت فرماندار شهرستان گیالنغرب از بهبود روند اجرای طرحهای آبرسانی روستایی 
| جلسه ای به منظوربررسی و پیگیری خدمات آب و فاضالب روستایی در شهرستان گیالنغرب با حضور فرماندار شهرستان ، بخشداران 
، سرپرست شرکت ، معاون بهره برداری ومعاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار استان در فرمانداری شهرستان برگزار گردید .به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه ، در این جلسه سرپرست شرکت آبفار استان پس از ارائه توضیحات جامعی در خصوص 
وضعیت تامین آب روستاهای سطح شهرستان ، انجام اقدامات ویژه در زمینه تسریع در بهره برداری از پروژه های آبرسانی تا قبل از شروع فصل 
گرما را بسیار ضروری دانســت و تصریح نمود پیشرفت فیزیکی پروژه های اجرایی سطح شهرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار و از میانگین 
زمانی جلوتر بوده و به زودی با بهره برداری از مجتمع آبرسانی چله ، مشکل کمبود آب تعداد 32 روستای این دهستان مرتفع و از نعمت آب 
سالم و پایدار برخوردار خواهندشد.شوهانی در خصوص مجتمع آبرسانی ویژنان بیان داشت طرح تعویض چهار کیلومتر از خطوط انتقال این 

پروژه با همکاری و مشارکت قرارگاه پیشرفت آبادانی سپاه نبی اکرم )ص(و فرمانداری شهرستان در دست اجرا میباشد و به زودی با بهره برداری از این خطوط مشکل 
کمبود آب شرب روستاهای دهستان ویژنان مرتفع خواهد شد.فرماندار شهرستان گیالنغرب در بازدید از پروژه های آبرسانی روستایی در حال اجرا در سطح شهرستان 

،ضمن ابراز رضایت از خدمات و فعالیتهای آبفار روستایی استان خواستار تسریع در روند پیشرفت فیزیکی پروژ های آبرسانی روستایی شد.

بنادر کنگان و دیر، به شناور چندمنظوره آتشخوار مجهز شدند
| آیین بهره برداری از دو شناور چند منظوره آتشخوار در بنادر دیر و کنگان ، انجام شد.به گزارش روابط عمومی ،  طی آیینی با حضور 
سرکار خانم الماسی نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی، نوراهلل اسعدی سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهرو دیگر مقامات شهرستانهای دیر و کنگان ، آیین بهره برداری از دو دستگاه شناور چند منظوره آتشخوار انجام شد .نوراله اسعدی 
روز یکشنبه در آیین آغاز بکار 2 شناور آتشخوار بنادر کنگان و دیر گفت: با تجهیز این 2 بندر شمار بنادر تجهیز شده استان به شناور آتشخوار 
به شش بندر رسید.وی افزود: اکنون بوشهر، گناوه) 2 شناور آتشخوار(، عســلویه، خارگ، کنگان، و دیر شش بندر تجاری برخوردار استان از 
شناورهای آتشخوار محسوب می شوند که با توجه به چندمنظوره بودن این شناورها عالوه بر امکان اطفا کار جابجایی شناورها و سایر خدمات 
مورد نیاز آنها را انجام می دهند.اسعدی یادآور شد: بندر دیر بعنوان بزرگ ترین بندر صیادی و مبدا صادرات استان بوشهر به قطر و کنگان بعنوان 

یکی از بنادر فعال و پویا اســتان است که در راستا ارتقا ایمنی تامین شناور آتشخوار آنها در دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار گرفت.سرپرست 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: با توجه به حوادث آتش سوزی سال های گذشته که باعث خسارت های جبران ناپذیری در اسکله بندرهای کنگان 

و دیر شد انتظار می رود با تجهیز آنها به شناور آتشخوار آمار وقوع چنین حوادثی به حداقل ممکن برسد.

پيشنهاد سرمایه گذاران فرانسوي، خارج از تشریفات اداری بررسي مي شود
شهردار اصفهان در نشست با رييس انجمن کارفرمايان فرانسه: 

| قاسم اسد- شهردار اصفهان گفت: مدیریت شهري اصفهان آمادگي دارد هر 
پیشنهاد سرمایه گذاری از سوي کشور فرانسه را خارج از تشریفات اداری و با سرعت زیاد 
مورد بررسی قرار دهد و هر گونه همکاری با سرمایه گذاران را در چارچوب قوانین حاکم به 
اجرا درآورد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در 
جلسه با رییس و اعضاي انجمن کارفرمایان کشور فرانسه )MEDEF( با اشاره به این که 
اصطالح کارآفریني نخستین بار در کشور فرانسه توسط دانشمندی به نام »ریچارد کانتیلون« 
مطرح و به فرهنگ بشری، علوم اقتصاد، مدیریت و سیاست تقدیم شد، اذعان داشت: امروزه 
واژه کارآفریني به همه محافل علمی، اقتصادی و سیاســی جهان رسوخ پیدا کرده و اکثر 

دولتمردان، سیاستگذاران و مدیران بخش عمومی از اهمیت کارآفریني آگاهی یافته اند. 

کارآفرينان، تمدن ساز هستند 

شهردار اصفهان با بیان این که جهان، بخش بزرگی از دانش خود نسبت به کارآفرینان 
را مدیون کشــور بزرگ و تمدن ساز فرانسه است، اظهار داشــت: کارآفرینان سازندگان 
تمدن هستند و از طریق آنان مي توان به توسعه روابط اقتصادي و گردشگري پرداخت. 
وي با تأکید بر توسعه ارتباطات میان گردشگران، کارآفرینان و سرمایه گذاران فرانسوی 
با شهر تاریخی اصفهان اذعان داشــت: اصفهان داراي تعداد بسیار زیادي از آثار تاریخی 
است. حفظ، نگهداری و بهره برداری از این آثار به عنوان امانت فرهنگی نیاکان بر عهده 
ماست؛ به همین دلیل احساس مسوولیت و عالقه زیادی در خصوص سرمایه گذاري در 
این زمینه از ســوي شــهرداري اصفهان وجود دارد. همچنین توسعه انرژی های پاک و 
استفاده از انرژي هاي نو مانند انرژي خورشیدي موضوعي است که مورد نیاز شهر اصفهان 
است و تمایل داریم زمین های وسیعی که بیشترین میزان انرژی خورشیدی را دریافت 
می کنند، برای سرمایه گذاری در اختیار کار آفرینان فرانسوي قرار دهیم.  وي با بیان این 

مطلب که سرمایه گذاری ها در راستاي حفظ محیط زیست، سیاره زمین و حفظ گنجینه 
های فرهنگی و میراث تاریخی و فارغ از مالحظات سیاسي است، تصریح کرد: شهرداري 
اصفهان در خصوص نوسازی صنایع قدیمی، نیروگاه ها و ناوگان های حمل و نقل در شهر 
اصفهان و حومه آن به طور جدي دغدغه دارد و خود را مسوول هوای این شهر تاریخی مي 
داند تا هم شهروندان و هم گردشــگران از محیط زیست بهتری برخوردار شده و هم آثار 
تاریخی ما برای نسل های آینده بهتر محافظت شود. شهردار اصفهان بر لزوم زمینه سازي 
همکاري های بین المللی به ویژه در زمینه بازیافت پساب های صنعتی و شهری و احداث 
شبکه های آبیاری برای کاشت و نگهداری از درختان سازگار با اقلیم اصفهان تأکید و بیان 
کرد: امیدواریم همکاری گسترده و سودآوری با ســرمایه گذاران و کارآفرینان برجسته 
فرانسوی آغاز شــود. نوروزي اظهار امیدواري کرد: به زودي اصفهان میزبان کارآفرینان 

فرانسوي باشد و توافقنامه هایي در این خصوص منعقد شود.

رييس مرکز بهداشت کرمانشاه:

  اوضاع »دندان« مردم
روبه بهبود است

| رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از فعالیت 140 مرکز 
دندانپزشکی دولتی در سطح استان خبر داد.

دکتر ابراهیم شکیبا در گفت و گو با خبرنگار سرویس »اجتماعی« 
ایسنا منطقه کرمانشاه، با تبریک این روز به همه دندانپزشکان، گفت: 
خوشبختانه هم اکنون تعداد دندانپزشکان استان به حد نصاب خوبی 
رســیده و این امر موجب بهبود وضعیت سالمت دهان و دندان شده 
اســت.وی افزود: در حال حاضــر با توجه به آگاهی مردم نســبت به 
اهمیت سالمت دندان و حفظ و مراقبت آن و از طرفی افزایش تعداد 
دندانپزشــکان و مراکز دولتی دندانپزشکی، وضعیت سالمت دهان و 

دندان مردم رو به بهبود است.
دکتر شکیبا از فعالیت 140 مرکز دولتی دندانپزشکی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه 
این مراکز با انواع بیمه ها طرف قرارداد هســتند و مردم با قیمت مناسب می توانند از خدمات دندانپزشکی 

برخوردار شوند.

استاندار گيالن در بازديد از تصفيه خانه بزرگ آب گيالن:

 با توجه به نیاز آبی استان ، مدیریت مصرف آب 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است

| زينب قليپور - دکتر ســاالری اســتاندار گیالن و 
مهندس قانع معاون مهندســی و توسعه آبفای کشور و جمعی از 
مدیران استانی از پروژه فاضالب مسکن مهر رشت و تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن بازدید نمودند.در حاشیه این بازدید طی نشست 
استاندار گیالن با مدیران صنعت آب استان در محل تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن ، دکتر ســاالری، بر مشکالت اســتان با توجه 
به نیازهای آبی و مصارف کشاورزی اســتان اشاره نمود و گفت: 
کاهش هدررفت آب و مدیریت مصرف باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: پروژه احداث مدول دوم و بهسازی مدول اول 
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بــه روش BOT با اعتباری معادل 

168 میلیارد تومان در حال اجراست که با بهره برداری از این پروژه تا پایان سالجاری و تکمیل خط انتقال 
مربوطه در تأمین آب شهرهای تحت پوشش این تصفیه خانه مشکلی نخواهیم داشت.

123 مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی خبرداد: 

 هدف گذاری بیش از4 میلیون  نفرساعت آموزش
در سال جاری 

| مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان مرکزی :در پی آن 
هستیم بیش از4میلیون نفرساعت آموزشهای مهارتی را دربخش های 

دولتی و غیردولتی  اجرایی نماییم . 
به گزارش روابــط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
مرکزی ، فریبرز فضلی خانی در این خصوص اظهار داشت : جهت گیری 
آموزش فنی وحرفه ای استان در سال 97 تحقق منویات مقام معظم در 
موضوع حمایت از کاالهای ایرانی  اســت و استان مرکزی بعنوان قطب 

صنعت کشور نقش  ویژه ای در این زمینه بر عهده خواهد داشت
مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان مرکزی  بــا بیان اینکه 
آموزشهای فنی و حرفه ای بهترین ظرفیت برای تربیت نیروی انسانی 

است و نیروی کارآمد رکن اصلی در توسعه کشور محسوب می شود افزود : باید تالش نمود تا در سال جاری 
به کارگیری کلیه امکانات و ظرفیتها در راستای تحقق شعار سال باشد و جهت گیری آموزش فنی و حرفه ای 

استان مرکزی در سال ) حمایت از کاالی ایرانی (حرکت در این مسیر است.

استانها
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| در اولین جلشــه شــورای مدیران مخابرات منطقه 
گلســتان اهداف اولویت دار سال 97 تشریح شد. دراین جلسه 
که با حضور مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه 
گلستان برگزار شد ایشان با اشاره به عملکرد مخابرات گلستان 
در سال 96 ، پیشرفت های شرکت در مســائل فنی و توسعه 
د راین حوزه را اســتثنائی دانســت و افزود : اقدامات بســیار 
چشمگیری در همه ابعاد به خصوص مسائل فنی درسال گذشته 
انجام شده است که جای تقدیر دارد . وی حصول رضایت مندی 
مشــتریان و کارکنان را جز با مشــارکت همه بخش ها ممکن 
ندانســت و تاکید کرد تمامی کارکنان باید با آگاهی از اهداف 
مخابرات منطقه گلستان در راســتای تحقق آن تالش نمایند 
. مهندس غالمعلی شــهمرادی با یاد آوری تــک تک اهداف 
اولویت دار ســال 97 مخابرات منطقه گلســتان همه آن ها را 
مهم برشمرد و از جمله مهمترین آنها را افزایش رضایت مندی 
مشــتریان دانســت.وی تغییر رویکرد کمیته صدای مشتری ، 
بازنگری در فرآیند ارائه خدمات به مشترکین و سهولت اجرای 
آن ، فعالیت بیشــتر کمیته رســیدگی به مشکالت مشترکین 
، افزایش کیفیت ســرویس  و تکریم مشــتریان در همه ابعاد  

را از راهــکاری تحقق این هدف عنوان نمــود . مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان از جمله اهداف مهم دیگر که باید درسا ل97 
برای رســیدن به آن تالش نماییم را افزایش رضایت کارکنان 
نام برد و گفت : الگو بودن مدیران برای کارکنان و ســعه صدر 
و صبــوری آن ها که موجب عــزت نفس کارکنان می شــود 
همچنین شــفافیت در اجرای مصوبات و دوری از پنهانکاری ، 
تشویق کارکنان ساعی و پرتالش و رسیدگی به مسائل مالی و 
رفاهی کارکنان وتوجه به خانواده آنها از عوامل موثر بر افرایش 
رضایت مندی کارکنان است که باید در این زمینه برنام ریزی 
های الزم صورت گیرد . وی هدف ســوم که از بسیار ارزشمند 
است و در ســال 97 نیاز به برنامه ریزی دقیق  و مدون دارد را 
حداکثر سازی جریان های درآمدی دانست و گفت : واگذاری 
FTTH ، تقویت طرحهــای اختصاصی فیبرنــوری ، فروش 
کدهای خدماتی ، واگذاری خدمات به FCP ها ، ارائه بســته 
های اینترنتی با پهنای باند باال و ســرعت بیشتر می تواند در 
رســیدن به این هدف به ما کمک نماید کــه باید مد نظر قرار 
گیرد . مهندس شــهمرادی کاهش هزینه هارا از اهداف دیگر 
سال 97 برشــمرد و گفت : فعالیت بیش از پیش کمیته انرژی 

و برنامه ریزی درجهت کاهش مصــرف انرژی ، مدیریت اعزام 
کارکنان به ماموریت ها ، تامین تجهیــزات و کنترل تقاضا ها 
با محوریت کاهش هزینه ها را ضروری دانســت . وی پوشش 
حداکثری ارتباطات در تمامی نقا ط استان را از انتظارات بجای 
مردم و مشتریان دانست و گفت به عنوان هدف بعدی که توسعه 
شبکه همراه وثابت است باید اقداماتی صورت گیرد که خواسته 
مشتریان تامین گردد ، در این راستا ارتباط رسانی به روستاها 
در قالب پروزه USO از ســوی وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در حال پیگیری اســت و لی در نقاط شهری نیازمند 
تسریع در اجرای پروژه ها هستیم تا نارضایتی های حداقلی نیز 
برطرف شود.مدیر مخابرات منطقه گلستان هدف آخر سال 97 
را وصول حداکثری مطالبات برشمرد که بر پیگیری جدی آن 
تاکید نمود . وی بازنگری کمیته الوصولی در ستاد وشهرستان 
ها و بکار گیری نیروهای کاری بیشتر ، حقوقی کردن پرونده ها 
، مشارکت بیشتر کارکنان و استفاده از تجارب مخابرات دیگر 
مناطق و ابداع روش های جدید و ابالغ طرح های تشویقی در 
این زمینه را الزم دانســت و تحقق به این هدف درسال 97 را 

خواستار شد .

| قاسم اسد- شــهردار اصفهان در ادامه حضور در رویداد هفته اصفهان 
در پاریس، با رییس دانشکده حقوق دانشــگاه سوربن فرانسه، مالقات خواهد کرد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شــهرداري اصفهان، همچنین جلسه با انجمن 
کارفرمایان فرانســه )MEDEF( به عنوان یکي از بــزرگ ترین و تأثیرگذارترین 
تشکل هاي اقتصادي اروپا، از دیگر برنامه هاي شهردار در این سفر است که با موضوع 
زمینه ایجاد همکاري هاي اقتصادي- فرهنگي مشترک، تشکیل خواهد شد.  انجمن 
کارفرمایان فرانســه با بیش از 350 هزار عضو فعال، شامل مهم ترین شرکت هاي 
فرانسوي از جمله توتال، پژو و رنو یکي از مهم ترین و کلیدي ترین نهادهاي اقتصادي 
فرانسه و اروپا محسوب مي شود.  تقدیر از هنرمندان و نهار کاري با دبیر کل یونسکو 
نیز از دیگر برنامه هاي شهردار اصفهان خواهد بود.  شهردار اصفهان در این خصوص با 
اشاره به برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در پاریس گفت: برگزاری چنین رویدادهایي، 

تبیین هویت اصفهان و تعمیق  بخشی روابط اصفهان با دیگر شهرهاي جهان در ابعاد 
مختلف را در پي دارد. دکتر قدرت اهلل نوروزی در گفت و گوي تلفني از محل مجلس 
ملی فرانسه اظهار داشت: مهم ترین پیام من به عنوان شهردار اصفهان خطاب به مردم 
فرانسه این بود که اصفهان شهری دارای ســابقه دیرینه، شهری فرهنگی با میراث 
طوالنی و سابقه تاریخی غني است. وي اذعان داشت: خوشبختانه دیدگاه هایي که 
راجع به اصفهان از سوي شرکت کنندگان این رویداد مطرح مي شد، دیدگاه هایي 
بسیار امیدوارکننده بود که نشان مي داد شناخت آنان از اصفهان، شناخت خوب و 
عمیقي است. وي با بیان این که هدف از شرکت در این رویداد در کنار معرفي همه 
جانبه اصفهان، استفاده از تجارب مدیریت شهري پاریس و کشور فرانسه است، بیان 
کرد: برگزاری این هفته های فرهنگی، راهکاري براي تفاهم بیشــتر و تقویت پایگاه 
ایران در حوزه بین الملل است. همچنین فرصتي براي گفت و گو و رفع نقطه نظرات 

منفی اســت که باید از این فرصت در راســتاي تقویت بنیه های علمی، آموزشی و 
فرهنگی کشور بهره مند شد.  شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: ایرانیان و اصفهانی 
های مقیم در فرانسه از برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در پاریس، استقبال و ابراز 
خرسندی کرده و خواستار بازدید از نمایشگاه ها و برنامه های هفته فرهنگی اصفهان 
هستند. وی با تأکید بر اینکه برگزاری این هفته های فرهنگی می تواند راهکاری برای 
توسعه و تقویت گردشگری باشد، اظهار کرد: تمام رسانه ها و خبرگزاری های فرانسه 
در جریان برگزاری این رویداد هســتند و بازتاب خوبي براي اصفهان حاصل شده 
است. گفتني اســت هفته فرهنگي اصفهان در پاریس با سخنراني شهردار اصفهان 
در مجلس ملي فرانســه آغاز شد و تا 25 فروردین ماه با برگزاري 8 نمایشگاه، دهها 
کنفرانس و نشست با موضوعات ادبي، سینمایي، معماري، موسیقي، مدیریت شهري 

و گردشگري در پاریس ادامه دارد.

خبر

از حضور در دانشگاه 
سوربن تا دیدار با 
دبیرکل یونسکو 
و مذاکره با انجمن 
کارفرمایان فرانسه

اهداف اولویت دار مخابرات منطقه گلستان در سال 97 تشریح شد

| محبوبه ميرزايی -  شــهردار قــدس در دیدار با 
نماینده مردم شهرستان های قدس،مالرد و شهریار در مجلس 
شــورای اســالمی از بهره برداری بیش از 20پــروژه عمرانی 

همزمان با هفته دولت در سال جاری  خبر داد.
محمد محمودی شاهنشــین نماینده مردم شهرستان های 
قدس ، مالرد و شهریار در مجلس شورای اسالمی با حضور در 
ساختمان مرکزی شهرداری قدس با مسعود مختاری شهردار 

قدس دیدار و گفتگو کرد.
نماینده مردم شهرستان های قدس،مالرد و شهریار در مجلس 
شــورای اســالمی در این دیدار ضمن تبریک اعیاد،مجموعه 
مدیریتی شهری قدس را متشــکل از افرادی کارآمد ، دلسوز 
و فعال و حساس نسبت به مسائل و مشکالت شهری برشمرد.

وی گفــت : عملکرد خوب مجموعه شــهرداری و شــورای 
اسالمی شهر و پرسنل شهرداری در حوزه های مختلف شهری 
از جمله جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیر مجاز،توجه به 

مبلمان شهری،توســعه فضای سبز شــهریو ... در حال حاضر 
رضایت عمومی شهروندان در سطح شــهر قدس را به دنبال 
داشته است که امیدواریم با برنامه ریزی های مدون و اصولی 
و تعامل مجموعه مدیریت شهری و سایر ادارات خدمات رسان 
با یکدیگر شاهد پیشرفت و توسعه شهر و ارایه خدمات بهینه 

به شهروندان باشیم.
محمــودی افزود : بنده شــورا و شــهرداری را خانه خود و 
خاستگاه اجتماعی و سیاسی خود می دانم، همچون همیشه از 
شما حمایت کرده و در کنار شما عزیزان خواهم بود تا در جهت  
بهبود امور شهری و اصالح امور و معضالت و مشکالت موجود 

در شهر گامهای مثبتی برداریم.
مسعود مختاری شهردار قدس نیز در این بازدید ضمن تشکر 
از حمایت های بی دریغ و قابل توجه نماینده مردم شهرستان 
های قدس،مالرد و شــهریار در مجلس شــورای اســالمی از 
مجموعه مدیریت شــهری قدس اظهار داشت : توجه به حوزه 

خدمات شهری و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان از جمله 
توسعه و بازپیرایی فضای سبز شهری،نظافت و پاکیزگی شهر 
و توجه به ســیما و منظر شــهری قدس در جهت رسیدن به 
شهری مطلوب از اولویت های اصلی شهرداری در سال جدید 

خواهد بود.
شهردار قدس بر ضرورت ســاماندهی حریم رودخانه شهر 
قدس تاکید کرد و گفت : این رودخانه یک تهدید جدی برای 
شهر قدس بشــمار می رود و با توجه به نظر مساعد استاندار و 
حمایت همه جانبه نماینده مجلس در جلسه مشترک شورای 
اداری استان تهران و شهرستان قدس در اسفندماه سال گذشته 
بزودی عملیات اجرایی ساخت بزرگترین پارک تفریحی غرب 
اســتان تهران در حریم این رودخانه آغاز که با افتتاح و بهره 
برداری از این پارک فرا منطقه ای  سه شهرستان مالرد ، شهریار 
و قدس از این پتناسیل ویژه و بزرگ و امکانات موجود در آن 

بهره مند خواهند شد.

شهردار قدس :

بیش از 20 پروژه عمرانی در هفته دولت به بهره برداری می رسد


