
امسال و در امتداد چند سال 
اخير، نام سال به يك عنوان اقتصادي 
اختصاص يافت و «اقتصاد مقاومتي، 

اقدام و عمل» نامگذاري شد.
اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي 
از كليدواژههاي كالم رهبر فرزانه 
انقالب در ســـالهاي اخير بوده و 
اجراي آن بارها مورد تاكيد ايشان 
قـــرار گرفته اســـت و اين كه نام 
سال به عنوان «اقتصاد مقاومتي» با 
پيوسته شدن «اقدام و عمل» همراه 
شده است، نشان از آن دارد كه طي 
اين سالها اقتصاد مقاومتي صرفًا
در حد كالم و شـــعار بوده است 
و رهبـــر معظم انقالب از اقدامات 
انجام شده احتماالً رضايت كافي 
و وافي نداشـــتهاند و امسال نيز در 
امتداد سالهاي گذشته با نامگذاري 
ســـال به نام اقتصاد مقاومتي تاكيد 
كردهاند و بسي جالبتر آن كه در 
سخنراني خود در اولين روز سال 
نو در حرم رضوي 10 راهكار نيز 
براي پيشبرد اقتصاد مقاومتي بيان 

فرمودند.
در كنـــار اين راهكارها، نكته 
قابل ذكر اين اســـت كه نامهاي 
سالهاي اخير از سال 1387 كه با 
عناوين اقتصادي نامگذاري شدهاند 
همه در امتداد بحث اقتصاد مقاومتي 
قرار دارند و هر كدام از اين نامها و 
شعارها، خود راهكاري براي اقتصاد 

مقاومتي محسوب ميشود.
سال 1387 كه به نام نوآوري 
و شكوفايي نامگذاري شد، مهمترين 
راهكار بـــراي اقتصاد مقاومتي و 
اقتصادي كه وابســـته به غرب و 
شرق نيست و در مقابل تحريمها 
و ساير كارشـــكنيها و ضربات 
دشـــمن، مقاومت كند، اقتصادي 
نوآور  و شكوفا است. خوشبختانه 
در ســـالهاي اخير و در برخي از 
حوزههاي اقتصادي، اقدامات بسيار 
خوبي با نوآوري و شكوفايي انجام 
شده و در حوزههاي اقتصاد دانش 
بنيان، انرژي هستهاي، دانش فضايي، 
حوزه پزشـــكي، حوزه تسليحات 
نظامي و ساير حوزهها، نوآوريهاي 
بســـياري توسط دانشمندان انجام 
گرفته است در بسياري از حوزهها 

با اتكا بر منابع داخلي، به شكوفايي 
و پيشرفت دست يافتهايم كه بايد 
امسال نيز در اين مسير قدم برداريم 
و در  بسياري از شاخههاي ديگر نيز 
به نوآوري و در نهايت به شكوفايي، 

دست يابيم.
ســـال 1388 به نام اصالح 
الگوي مصرف نامگذاري شـــد. 
بيشك اصالح الگوي مصرف يكي 
از با ارزشترين راهكارها در اقتصاد 
مقاومتي است و ميتوان با كنترل 
و اصـــالح الگوي مصرف، جلوي 
بسياري از اسرافها را گرفت. در 
راستاي همين موضوع در همان سال 
با اجراي طرح سهميه بندي بنزين 
و در امتداد آن در سالهاي بعد، با 
آزادسازي قيمت بنزين، اقدام موثري 
در كنترل مصرف اين حامل انرژي 
صورت گرفت و خوشـــبختانه در 
ســـالهاي تحريم نياز كشور را از 
وارد كـــردن بنزين بر طرف كرد و 
از مصرف بي رويه بنزين كاست. 
اين اقدام در ساير حاملهاي انرژي 
و همچنين نان به عنوان مهمترين 

مصـــرف ايرانيان با انجام اقدامات 
صورت گرفته، در حد بسيار زيادي 
كنترل شد و از اسراف آن جلوگيري 
به عمل آمد. هرچند آزادســـازي 
قيمـــت آرد به افزايش قيمت نان 
انجاميد و مردم را اندكي در مشكل 
انداخت، اما پرداخت مستقيم يارانه 
به مـــردم به جاي پرداخت آن به 
نانوا باعث شد تا رقابت در پخت 
نان ايجاد شود و به افزايش كيفيت 
نان مصرفي بيانجامد و از ســـوي 
ديگر از فروش آرد ســـهميهاي و 
نان براي مصارف ديگر مثل استفاده 
بـــه عنوان خوراك دام ،جلوگيري 
به عمل آيد و با حذف صفهاي 
طويل نان، در وقت مردم نيز صرفه 

جويي شود.
در هميـــن امتداد بايســـتي 
اقدامات ديگري نيز در راســـتاي 
كاهش مصرف برخـــي از اقالم 
انجـــام گيرد، بخصوص در حوزه 
حاملهاي انرژي از جمله گاز و برق 
و از همه مهمتر در مصرف آب، كه 
خوشبختانه اقدامات بسيار مفيدي 

نيز در اين زمينه انجام شـــده است 
و بايستي اين گونه اقدامات تداوم 
يابد ضمن آن كه كاهش مصارف 
غير ضروري در بسياري از ادارات 
و نهادها نيز نياز به توجه بيشتردارد 
كه الزم است دولت تمهيداتي براي 

اين مسائل نيز بينديشد.
ســـال 1389 بـــه نام همت 
مضاعف و كار مضاعف نامگذاري 
شد كه يك راهكار بسيار مفيد براي 
اقتصاد مقاومتي است و بايستي همه 
به اين تالش مضاعف اقدام كنند 
و تمامـــي نيروهاي خود را در اين 

مسير، به كار گيرند.
سال 1390 در امتداد همت و 
كار مضاعف به نام جهاد اقتصادي 
ناميده شد. جهاد به مرحلهاي بسيار 
باالتر از كار و همت مضاعف اشاره 
دارد و جهاد تالش و كوششي بسيار 
زياد تا حد جان را شامل ميشود و 
اقتصاد مقاوم بايد  براي ساختن يك
تمامي قواي خود را صرف اقتصاد 
كنيم و اقتصاد مقاوم بدون تكيه به 
ابر قدرتها به وجود آوريم. همان 

گونه كه در سالهاي گذشته شهداي 
هستهاي، و همه تالشگران  عرصه 
فناوري هستهاي، جهادي بزرگ را 
آغاز كردند و در راه دســـتيابي به 
فنـــاوري داخلي، جان خود را نيز 
فداي ايـــن راه مقدس نمودند.نام 
ســـال 1391 نيز به نام توليد ملي، 
حمايت از كار و ســـرمايه ايراني 
نامگذاري شد. ناگفته پيداست كه 
حمايت از ســـرمايههاي داخلي به 
ايجاد اقتصادي مقاوم در مقابل ابر 
قدرتها ميانجامد و اگر همه ما 
مردم كشور از كار و سرمايه داخلي 
و توليدات كشور پشتيباني كنيم و 
از مصرف كاالي خارجي دســـت 
بكشـــيم، بدون شك نيازمان به ابر 
قدرتهاي اقتصادي كاهش خواهد 
يافت و توليدات و ســـرمايههاي 
داخلي افزايش مييابد و باعث رونق 

و اعتالي اقتصاد كشور ميشود.
سال 1392 به نام حماسه سياسي 
و حماسه اقتصادي نامگذاري شد. 
حماســـه آفريني در حوزه اقتصاد 
جلـــوهاي ديگـــر از همت و كار 

مضاعف و جهاد اقتصادي است و 
اگر در عرصه اقتصاد حماسه آفرين 
باشيم بي شك آن اقتصاد مقاوم نيز 

خواهد بود.
ســـال 1393 به نام اقتصاد 
وفرهنگ، باعـــزم ملي ومديريت 
جهادي، اين شـــعار نيز در امتداد 
سالهاي قبلي بر شعارهاي سال 90

و 91 در حوزه اقتصاد تاكيد مي  كند، 
با اين تفاوت كه عرصه فرهنگ نيز 
به مانند حوزه اقتصاد به اين عزم و 

مديريت نياز دارد.
بحـــث مديريت خود بحثي 
مستقل در مباحث اقتصادي است 
و بيشك اگرمديريت كارآمد در 
حـــوزه اقتصاد و صد البته در همه 
حوزههاي ديگر وجود نداشته باشد، 
آن فعاليـــت بي ثمر و ابتر خواهد 
بود و بسي مفيدتر خواهد بود كه 
اين مديريت با حركت هاي جهادي 
همراه باشـــد و نهايت كوشش و 
تالش مديريتي مصروف شود، چرا 
كـــه اگر مديريت فعاليتي جهادي 
باشـــد، نيروها نيز در امتداد آن، 

جهادي عمل خواهند كرد.
در بخشهاي گوناگون اقتصادي 
و فرهنگي مديران بسياري، جهادي 
فعاليت ميكنند، در سال گذشته دو 
تـــن از وزراي دولت با تالشهاي 
جهادي خود اقدامات بسيار مفيدي 
را انجـــام دادند، يكي آقاي دكتر 
ظريف در عرصه ديپلماســـي و 
ديگري آقاي دكتر قاضيزادههاشمي 
وزير محترم بهداشت و درمان، كه 
اميدواريم در حوزههاي اقتصادي نيز 

اينگونه اقدامات انجام گيرد.
سال 1394 هم به نام دولت و 
ملت، همدلي و همزباني نامگذاري 
شد و اين شعار نيز يكي ديگر از 
مهمترين راهكارهاي پيشبرد اقتصاد 
مقاومتي است و اگر ملت پشتيبان 
و همدل و همزبان با دولت نباشد 
بي شـــك تحقق اقتصاد مقاومتي 

غيرقابل دسترس خواهد بود.
اميد كه با مدنظر قراردادن اوامر 
رهبر فرزانه انقالب درراه رسيدن به 
اقتصادي مقاوم و بدون وابستگي به 

ابر قدرتها قدم برداريم.
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مبتاليان به اوتيسم در شمار بيماران خاص 
قرار گيرند

چهاردهم فروردين ماه امسال به مناسبت روز جهاني «اوتيسم» مراسمي 
در پارك طبيعت تهران با حضور جمعي از پدران و به ويژه مادراني كه فرزند 
مبتال به «اوتيسم» دارند، برگزار شد كه اميد است اين بيماري كمتر شناخته 
شده و مشكالتي كه براي والدين كودكان و يا بزرگتران مبتال به اوتيسم در 

پي دارد، بيشتر به جامعه و جامعه پزشكي معرفي شود.
«اوتيسم» كه كلمهاي فرنگي است، به كودكان و بزرگتر شدههايي كه 
مغز آنان داراي آشفتگي است، به نحوي كه به افراد و خطرات بيتوجه 
هستند و يا حداقل توجه را دارند، اطالق ميشود و «در خود فرو رفته»، 
تقريباً معادل كلمه اوتيسم ترجمه شده است. بيماري اين آفريدگان پروردگار، 
همراه و همزمان با تولد آنان است و به قول پزشكان، چندان شناخته شده 
نيست. امكان درمان اوتيسم متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد و ميتوان 
گفت كه از جمله بيماريهاي نوپديد است و پيش از آنكه خود اين بيماران 
در رنج باشند، والدين و بستگان آنان به صورتي فوق تصور و طاقت فرسا، 
در رنج و محن هستند، زيرا در كمترين زمان نميتوانند از آنان غافل شوند. 
گذراندن اوقات با اين فرزندان را با حركات تكراري و يا كمترين كلمهاي 
كه گهگاه ميگويند، آنهم به صورت مكرر و «پي در پي»، بايد تحمل كنند 
و مهمتر از آن، با خطراتي كه هر آن در محيط خانه در صورت كمترين 
غفلت از آنان آنهم در آپارتمانهاي بعضاً با حداقل مساحت با اشياء و لوازم 
كوچك و بزرگ از قبيل يخچال و تلويزيون و ساير لوازم برقي مواجهاند، 
مانع و جلوگير باشند.  مضافاً اينكه اگر بخواهند زماني اين بچهها را به پارك 
ببرند، مواظبت و مراقبت پيوسته اوليا به لحاظ ورود به محيط عمومي و 
مواجه با اشخاص متفرقه كه از بيماري فرزندشان بياطالعند، ممكن است 

حتي برخوردهايي هم به وجود آيد و مشكالتشان دو چندان شود.
به قول مولوي:

عقل اول راند بر عقل دومـ  ماهي از سرگنده گردد، ني زُدم !
اين بيماران كه متأســـفانه از نظر عقل اول رشـــد نيافتهاند تا با كسب 
عقل دوم وارد جامعه شوند، به تبع همين وضع ساير اعضاي آنان نيز قرار 
درســـتي ندارند تا خود را با محيطهاي اجتماعي تطبيق دهند. از اينرو از 
دولت محترم تدبير و اميد و بخصوص وزير محترم بهداشت و درمان كه 
نسبت به بيماران دلسوز و مصمم به حل مشكالت درماني و مبتكر طرح 
سالمت هستند، انتظار ميرود به مشكالت بيماران مبتال به «اوتيسم» نيز 
عنايت داشته باشند و اين بيماري را به لحاظ هزينههاي گزافي كه براي 
اولياي بيماران در رابطه با آموزش و نگهداري و كنترل آنان در بر دارد، در 
رديف بيماران خاص قرار دهند تا با تأسيس مكاني كه پذيراي نگهداري 
اين بندگان خدا به صورتي حداقل چند ساعت در روز و لزوماً با كاركنان 
كافي باشد، بخشي از معضل بزرگ والدين و اولياي آنان را حل كنند، كه 
اين كمترين توقع از دولت محترم، با مالحظه آيه قرآني «فياموالهم حق 

لسائل و المحروم» است.
ديگر اين كه مسأله بيمه مبتاليان به اوتيسم نيز اعم از خدمات درماني 
و ديگر موارد، طبق قوانين جاري به اين گونه مرضي نيز به صورت شفاف 
و گسترده تعميم داده شود تا با احياي حقوق اين صاحبان حق و بيماران ياد 
شده، پدران و مادران و وابستگان آنان دعا گو باشند و از غم و اندوه مزمن 

و رنج و زحمت نگهداري از بيماران ياد شده، رهايي يابند. 
سوده حكيم الهيـ  مادر كودك مبتال به اوتيسم

استقبال تماشاگران از سريال و 
فيلمهاي خوب و حرفهاي

نوروز امسال با توجه به تقسيمبندي زمان و ديد و بازديدهاي نوروزي، 
فرصتي را هم به تماشاي تلويزيون اختصاص دادم و طبق جدول برنامه ها، 
شـــبكههاي سيما را جست و جو ميكردم. زعفراني، قرعه و بيمار استاندارد، 
سريالهايي بودند كه شاخص به نظر آمدند. سريال «زعفراني» با بازي خوب 
مهدي هاشمي و با خط داستاني بهتر، ديدني تر از دو تاي ديگر بود. رتبه بعدي 
متعلق به سريال «قرعه» است، گرچه كامال محسوس تبليغ بانك ... را مي كرد ، 
ولي نمي توان منكر بازي زيباي حميدرضا آذرنگ و برخي از ديگر بازيگران 
آن شد،  اما سريال «بيمار استاندارد» كه متاسفانه انتظارات را به خوبي بر آورده 
نكرد. سريال خوب آن است كه ساختار خوبي داشته باشد و مخاطب را به 
راحتي جذب كند كه نمونه بارز آن، چهارگانه سريال «پايتخت» است كه جاي 
خاليش در ايام نوروز احســـاس ميشـــد. در اين ميان، از 3 برنامه پر مخاطب 
در شبكه نسيم ميتوان نام برد؛ شبكهاي كه خروجي خوبي دارد و در زماني 
كم توانسته پرمخاطب شود.نخست؛ برنامه «خندوانه»، با اجراي شيرين رامبد 
جوان و جناب خان كه در عرض حدود يك سال توانسته است ديدني جلوه 
كند و تكيه كالم هاي جناب خان به صورت عاميانه در ميان مردم رواج پيدا 
كند.  دوم، برنامه جذاب «شب كوك» كه حدود 6 ماه مهمان خانه هاي ما بود 
و در رابطه با كشف استعدادهاي جوان در حوزه خوانندگي ، لحظات خوبي 
را براي بينندگان، رقم زد. در انتها برنامه جديد «دورهمي» با اجراي متفاوت 
مهران مديري كه بار ديگر ثابت كرد كه او كمديني سرآمد است و موفقيت 

هايش اتفاقي نيست.
به هر حال يك برنامه خوب ، با مضمون خوب و ساختار حرفهاي به 
سادگي مخاطب را جذب ميكند،  چه فيلم باشد، يا سريال تلويزيوني ويا شبكه 
نمايش خانگي و عليرغم مشـــكالت  و حرف و حديثهاي گفته شده در 
خصوص توليد برنامه در تلويزيون و سينماي ايران، تجربه نشان داده است. در 
سينما نيز هر زمان فيلم خوبي ساخته شود، با استقبال كمنظير تماشاگر روبرو 

خواهد شد و مردم از اكران آن،خوب استقبال خواهند كرد. 
         محمد علي اماني زنوز

در مورد كشور ميانمار مطلب زيادي نميدانستم؛ 
ولي چند سال قبل وقتي شنيدم خبرنگاري آمريكايي با 
شنا از يك رودخانه عبور كرده و با خانم «سوچي» در 
حبس خانگي مالقات و مصاحبه كرده است، مطلع شدم 
كه قدرت در آنجا در دست نظاميان است و گويا خانم 
سوچي مبارزهاي را براي استقرار دموكراسي آغاز كرده 
است. در جريان حمله بودائيان افراطي به اقليت مسلمان 
«روهينگيا»، هميشه تعجب ميكردم كه چرا خانم سوچي 
در اين مورد عكس  العمل مناسبي نشان نميدهد. اخيراً
خبري منتشر شد كه پس از 50 سال،قانونگذاران پارلمان 

ميانمار يكي از دســـتياران خانم سوچي را در روندي 
قانوني به عنوان رئيس جمهوري انتخاب كردهاند. من 
به مردم مبارز ميانمار، تمامي اعضاي احزاب «اتحاد ملي 
براي دموكراسي» و «اتحاد توسعه و همبستگي» و در 
نهايت نظاميان ميانمار كه باالخره اجازه دادند دروازههاي 
دموكراسي در ميانمار گشوده شود، درود ميفرستم و از 
بودائيان هم ميخواهم سخنان و رفتار بودا را فراموش 
نكنند و با همه و به خصوص، اقليت مسلمان، مهربان 

باشند، چون همه ما را خداوند آفريده است.
داود آرايش نياـ  بازنشسته مخابرات ايران

درود بر آزاديخواهان ميانمار!

ميدان وليعصر(عج) ديروز و امروز!
كساني كه ميدان وليعصر(عج) در سالهاي دهه 50 را به ياد دارند، اذعان

 مـــي كننـــد كه اين ميدان در آن روزگار از جاهاي ديدني و زيباي تهران بود، 
درختان انبوه در سه طرف و خيابان فراخ و گلكاري شده بلوار(كريمخان) در 
يك طرف ديگر و 2 حوض بسيار بزرگ در وسط ميدان كه غرق انواع گل بود 
و ساعت گلي كه بر جذابيت ميدان ميافزود. ساختمان مدوري هم كه بعدها در 
ضلع شمال غربي ميدان ساخته شد، با طراحي هنرمندانه نقشههايي كه آميزهاي 
از مس و سفال را تداعي ميكرد؛ آنجا را زيباتر ساخت؛ اما دريغا كه بعدها به 
مرور زمان و با تنزل سليقهها و مديريتها،بارها از آن همه زيبايي كاسته شد، كار 
به اينجا رسيده كه يادآور ميدان مخروبهاي در يك شهر جنگزده شده است! دو 
ساختمان زشت و زشتتر در شمال و جنوب شرق ميدان، حفر گودال مترو كه 
هر چند موقتي است،اما كامالً پيداست كه همچون ميدان انقالب بيش از فضاي 
ميدان، به محيط زيرزمين خواهند پرداخت. كم شـــدن درختان و از همه بدتر، 
تابلوهاي بسيار بزرگ و زشت و ناهنجاري كه در 2 سال اخير روي ساختمان 
ضلع غربي ميدان نصب ميشود و تنها خاصيتاش پرت شدن حواس رانندگان 
و زشت شدن منظر شهري است! شهرداري منطقه 6 لطف كند چيزي از زيبايي 

شهروندي از تهراناين ميدان نكاهد، افزودنش پيشكش!

اعتكاف در مسجد خداداد
از اعتكاف ميشود معاني و آموزههايي بدست آورد كه در قرآن مجيد
و روايات اهل بيت عصمت و طهارت براي ما بيان شـــده، اما آنچه امروز
مدنظر است فرمايش مقام معظم رهبري حضرت آيتاهللا خامنهاي مدظله
العالي است كه فرمودند مملكت را انقالبي نگهداريد. و نظير اين پيشنهاد، كه

ما خواهيم گفت «لبيك يا خامنهاي».
ميتوان گفت اعتكاف، هم اردو است، هم ورزش و هم صفاي قلب و

دل و جان و روان و هم خيلي چيزهاست.
شكي نيست كه بوسيله قلم و بيان در افكار جامعه رخنه كرده و سعي
دارند اقشـــار آگاه و ناآگاه مخصوصاً جوانان را از خط مســـتقيم انقالب كه
همان خط واليت فقيه و پيمودن راه انبياء و  ائمه طاهرين(ع) است بازداشته
و به انحاء مختلف از خارج و داخل كشور، با جلوه دادن چيزهايي كه جز
متاعي قليل، و كِف روي آب، و چشم و گوش پركن، چيز ديگري نيست،
از انقالب اسالمي كه مرهون خون شهداي عزيز و معلولين بزرگوار ميباشد

جدا نمايند. 
ميبايست كامالً خود را انقالبي نشان داده و عمل نمائيم كه اين برنامههاي
اعتكاف جزئي از خواسته و ايدة امام امت بنيانگذار جمهوري اسالمي و مقام
معظم رهبري قائد عظيمالشأن حضرت آيتاهللا العظمي خامنهاي مدظله العالي
ميباشد. شما در اين سال به مسجد خداداد به نيّت اعتكاف خوش آمديد.
آنچه مهم است در اين مراسم و توفيقي كه خداوند نصيبمان نموده تقوي و

پاكي قلب و اخالص در عمل است. 
اول بايد خود را از حّق الناس و ديون خلقاهللا پاك نموده و از زير بار
ديِن مؤمنين و مؤمنات كه حقالناس به گردن ما دارند خود را تخليه و تهي
نمائيم كه خود باري است سنگين و زحمتي فوقالعاده. چه، لطف و عنايتي
شامل حال ما گشته كه در بهترين فصل و آنهم بهار و شبهاي ايام البيض ماه
رجب و سالي كه متعلق به بانوان و زنان ميباشد، جمعي از ما با عزمي جزم
و ارادهاي بس محكم و استوار برنامههاي خود را شروع نموده و انشاءاهللا در
غروب شنبه مطابق با چهارم ارديبهشت با دست پر مسجد را ترك و با يك
عالم نور و امنيت و اميد و بركت با استقبال اهل و عائله و بويژه دخترانمان،

پا به خانههاي خود خواهيم گذارد.
آمين يا رّب العالمين
امام جماعت مسجد خداداد
 سيدحسين مطهري يزدي

سالها پيش وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـــكي در يك

اقدام شايســـته و مطلوب با انتشار 
جزوههايي، اسامي پزشكان طرف 
قرارداد با ســـازمان بيمه خدمات 
درماني همراه با نشاني، شماره تلفن 
و تخصص آنان را چاپ كرد و در 
دسترس عالقمندان قرار داد. متأسفانه 
از آن تاريخ تاكنون با توجه به اين كه 
سالياني از آن تاريخ گذشته است و 

اغلب پزشكان تغيير مطب و نشاني 
دادهاند، اسامي مندرج در آن راهنما 
كاربرد خود را از دست داده است 
و قابل اســـتفاده براي بيمهشدگان 
نيســـت.  يادآوري ميشود كه در 
سال 1353 سازمان خدمات درماني، 
راهنماي بيمارستانها و پزشكان، 
آزمايشگاهها و مؤسسات وابسته به 
آن ســـازمان را چـــاپ كرد كه با 
گذشـــت زمان ديگر مورد استفاده 

بيمـــاران قرار نميگيرد. از اينرو با 
توجه به نياز مبرم بيماران به مراجعه 
به پزشكان و بيمارستانهاي طرف 
قـــرارداد  براي معالجه، از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و ســـازمان خدمات درماني تقاضا 
ميشود اسامي پزشكان و مؤسسات 
پزشكي طرف قرارداد راچاپ كنند و 

در اختيار بيماران قرار دهند.
حاج غالمرضا قدرتي

تقاضا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


