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نتیجه انتخاب اصلح

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

اخیــرا خبری در رســانهها مبنی بر انتشــار
ویدئــوی توهین و ناســزای یکــی از مدیران
یک باشــگاه به مربی این تیم و بازیکنان درج
شــد .قدر مسلم توهین و ناسزا عملی زشت و
افراطی و رادیکال اســت ..اما بعد از انتشار این
خبر متاسفانه شنیدیم یکی از همکاران هم در
عملی عجیب و افراطی اقدام به انتشار ویدویی
میکند که در آن به خودش ناســزا میدهد!
اما همانگونه که انتشــار متن ناسزاهای مدیر
فالن باشگاه امکانپذیر نیست متن این ویدیو
و ناسزاهای این همکارمان قابل انتشار نبود اما
متن حرفها و ناسزاهایش توسط شورای ممیزی
تعدیل گردید و خدمتتان ارائه میگردد:
*هــزاران بار لعنــت من نثار تو بــاد .بیچاره
فالن فالن شــده تو که عرضه زندگی نداشتی
چرا به دنیــا آمدی؟ تو اصال صالحیت به دنیا
آمدن نداشــتی؟ چرا با اقبــال خوش به دنیا
نیامدی؟ای فالن فالن شــده چرا "آقا زاده"
به دنیا نیامدی؟ای فالن فالن شــده این همه
سنگ دیپلماسی و گفتمان صحیح را به جای
تندروی به سینه میزدی چی شد؟ نتیجه این
شد که خودت به جای زبان دیپلماسی به ناسزا
دادن به خودت روی بیاوری!
*ای فالن فالن شــده بد اقبال ،هر چه فریاد
دارم بر ســر تو میزنم.من کجا چنین سبک
زندگی را انتخاب کردم؟ من که همیشه گزینه
اصلــح را انتخاب کردم پس چه شــد نتیجه
انتخاب گزینه اصلح؟
* تــو که عرضه زندگــی و مدیریت خانواده
نداشتی ،چرا زن گرفتی؟ چرا مسئولیت یکی
دیگر را هم قبول کردی و اجازه دادی آنقدر به
زن و بچه ات ســخت بگذره که خانواده زنت
تبدیل به دشمنت بشوند و بگویند :دخترمان
مثل دســته گل بود که به تــو تحویل دادیم
حاال عین چوب خشــک یا خس و خاشــاک
شــده! تحریم و تورم را بهانه برای خساست و
خرج نکردن هایت و گرســنگی دادن به زن و
بچه نکن .به قول رئیس مجلس " :بخشــی از
مشکالت ناشی از تحریم هاست " .پس آنقدر
تحریمها را بهانه نکن.
"تحریم فقط بهانهســت – خساستت عیان
اســت"ای فالن فالن شــده خســیس! (وی
خیلی محکم بر ســرخود میکوبد ) و سپس
میگوید ":من باید خود را سرکوب کنم پس
بر سرم میکوبم .آری در دورانی که به دالیلی
حسرت کوبیدن نخود و لوبیا و گوشت آبگوشت
با گوشتکوب به دلمان مانده باید بر سر کوبید
و به خود ناسزا داد!
دیالوگ

اینکه طرف به همون چرت و پرتهایی که تو
عالقه داری عالقه داره دلیل نمیشه که شریک
خوبی واسه زندگیت باشه!
 500روز از سامر -مارک وب

روزگاریست که ما را نگران میداری
مخلصان را نه به وضع دگران میداری
تفســیر :حافظ به برخی مدیران واعضای شورای شهر برخی شهرها
که دچار تخلف مالی شدهاند میگوید ما را نگران و نسبت به مدیران
مخلص هم بیاعتماد میکنید.

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :علم حجاب و پرده ای است از آفتها.

آفتاب یزد  -گروه شــبکه :تقریبا یک ماه
پیش بود که شاهد روزهای سیاه کرونایی
بودیــم .روزهایی که نزدیــک به 500نفر
از هموطنانمان جانشــان را به خاطر این
بیماری از دست میدادند آنقدر شرایط بد
بود که مسئوالن تصمیم به اجرای قوانین
ســختگیرانه از جمله منع رفــت و آمد،
تعطیلی پاساژها و ...در راستای جلوگیری
از شیوع این بیماری گرفتند .خوشبختانه
در پی این قوانین و صد البته رعایت مردم
در پروتکلهای بهداشــتی ،حاال وضعیت
سفید شــده و آمار مرگ و میر مبتالیان
اگرچه همین مقدار هم زیاد اســت اما دو
رقمی شــده اســت .در حال حاضر بنا به
گفته سیما السادات الری سخنگوی وزارت
بهداشت طی شبانه روز گذشته  ۸۳مبتال
به کرونا جان خود را از دســت دادند .اما
نکته اینجاست که خیلی زود آن روزهای
ســخت کرونایی فراموش میشوند .یعنی
مســئوالن و مردم تا وضعیت را ســفید
میبینند ،تصمیماتی میگیرند که قطعا ما را
در آینــدهای نه چندان دور به همان روزها
باز میگرداند .اکنون مســئوالن آموزش و
پرورش تصمیم گرفتهاند که از اول بهمنها
مدارس به صورت حضوری برگزار گردد از
سوی دیگر قرار شده که تاالرهای پذیرایی
و سینماها نیز بازگشایی گردد .مردم هم که
مانند همیشه در خیابانها حضور دارند .این
عادی انگاری شرایط که در پی کاهش آمار
مرگ و میر و مبتالیان بــه کرونا به وجود
آمده ،مارا حتما به خطر پیک چهارم کرونا
نزدیک میکند.
> خطر پیک چهارم کرونا

در همین راســتا عضو کمیته علمی ستاد
مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم نظارت مستمر
بر بازگشاییهای اخیر ،گفت« :احتمال بروز
پیک چهارم کرونا به دنبال بازگشــاییها
قابل رد کردن نیست ،اما امیدواریم با توجه
به اینکه روند رو به کاهش بیماری چشمگیر
است ،پیک چهارم رخ ندهد ».دکتر مسعود
مردانی در گفتوگو با ایســنا ،با تاکید بر
اینکه تعجیل در بازگشــاییها خطرناک
است ،گفت« :بازگشایی بدون دلیل قطعی
باعث افزایش گــردش ویروس در جامعه و
باعث افزایش موارد ابتال در جامعه میشود.
ما این موضوع را یک بار در اردیبهشــت
ماه هم تجربه کردیــم و دیدیم وقتی آمار
پایین آمد به ســرعت مراکز آموزشــی،
رســتورانها ،مراکز خرید و ...را باز کردند
و دود آن به چشــم مردم رفت و یادمان
هســت که آمار مرگ و میر تا مرز  ۵۰۰نفر
در روز نیز ثبت شد ».وی با اشاره به اینکه
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صدای موج چهارم کرونا

مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا این روزها به صورت مداوم در حال هشدار درمورد ورود به موج جدید
پاندمی کرونا هستند.کاهش آمار فوتی ها،باعث شده برخی مسئوالن و مردم به سمت عادی انگاری بروند.بازگشایی
مدارس،سینما،تئاتر و ...از جمله مصادیق این عادی انگاری است
خوشبختانه آمار مرگومیر
کرونایی طی چند روز اخیر
دو رقمی شــده اســت،
اظهار کرد« :باید این آمار
را حفظ کــرده و کاهش
دهیم .مردم باید همچنان
پروتکلهای بهداشــتی
را رعایت کننــد ،اکنون
خبرهایــی از فرمانداری
تهران میخوانیم که درصد
باالیی از درخواســتهای
ســفرهای بین اســتانی
غیر ضروری بوده اســت
و ایــن نشــان میدهد
مردم تصور میکنند به محض کاهش آمار
میتوانند به ســرعت به ســفر رفته و در
مجامع شرکت کنند؛ این رویه خطر آفرین
اســت ».این متخصص بیماریهای عفونی
ادامه داد« :بازگشــاییها نیــاز به پایش
مســتمر دارند ،یعنی باید مدام بررســی
شــوند تا اگر بازگشایی تاثیری در افزایش
بار بیماری داشت آن را محدود کنند .البته
این موضوع هم خالی از مشــکل نیست
زیرا هر فعالیتی که اکنون آزاد شــود و هر
بازگشــایی که اکنون انجام شود تاثیرش
را دو هفته بعد خواهد گذاشــت و دو هفته
بعد موارد جدید بیماری نمود پیدا میکند.
ما به عنوان متخصصین این امر هشــدار
میدهیم تعجیل در بازگشــاییها ممکن
است آرامش فعلی این روزها را برهم بزند».
وی در خصوص بازگشایی مدارس در برخی
مناطق ،گفت« :معمــوال در تعطیلیهایی
که به دنبال گسترش ویروسهای تنفسی
فوقانی اتفاق میافتد ،یکی از اولین مراکزی
که فعالیتشــان تعطیل میشود مدارس و
مراکز آموزشی هستند و به همین ترتیب
باید آخرین جایی باشــند که بازگشایی
میشــوند و فکر میکنم وزارت آموزش و
پرورش پایش را در نظــر دارد؛ زیرا بدون
پایش مستمر شرایط مسلما وضعیت مشابه
شرایط مهرماه خواهد شــد و افزایش بار
بیماری را شاهد خواهیم بود ».این متخصص
عفونی درباره واکســنهای فعلی کرونا در
کودکان گفت« :متاسفانه کارایی و عوارض

آگهی مزایده

رديف

شرح كاال

تعداد(دستگاه)

سپرده شركت در مزايده(ريال)

2

موتورسيكلت

30

90,000,000

1

> نگرانی وزارت بهداشت

از سوی دیگر وزیر بهداشت گفت« :در حال
حاضر نگران بازگشت خیز بیماری هستیم
چون موارد سرپایی در حال افزایش است
و این یک اعالن و هشــدار برای یک خیز
جدید در بهمن و اسفندماه میتواند باشد».
به گزارش ایسنا ،سعید نمکی گفت« :نامهای
۱۰بنــدی روز  ۱۰دی به دانشــگاهها ابالغ
کردیم که باید شــرایط کنونی را مراقبت

> با خطرات جدیای روبه رو خواهیم بود

یک پزشــک نیــز درخصــوص تبعات
عادیانگاری کرونا به آفتــاب یزد گفت:
«بهطور قطع با هر اقدامی که باعث شــود
که دوباره مردم با خطر جدی بیماری کرونا
مواجه شوند و به تعداد مرگ و میر مبتالیان
به کرونا اضافه گردد به شدت مخالفم .مثال
بازگشایی مدارس که تصمیم گرفتند از اول
بهمن ماه حضوری باشد .به طور مشخص این
موضوع میتواند ما را با خطرات جدی روبرو
بسازد درصورتی که مراکز آموزشی آخرین
جایی است که باید بازگشایی گردد ».بابک

چرا به من دیر خوش آمد گفتید!

شركت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه در نظر دارد فروش اقالم مازاد بر نیاز شامل 30دستگاه
موتورسیكلت و  26دستگاه خودرو را به طور جداگانه از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل
بفروش برساند.
26

جانبی واکســنهای کرونایی که تاکنون
عرضه شده اســت بر اطفال و زنان باردار
ارزیابی نشده است و تمام کارآزماییهای
بالینی بر بزرگساالن است .با توجه به اینکه
در نوع جهش یافته کرونا افراد زیر  ۲۰سال
و کودکان در خطر بیشــتری از نظر ابتال
هستند باید بیشتر مراقب این گروه سنی
بود ».مردانی ادامه داد« :مسائل اقتصادی و
وضعیت معیشت مردم هم در بازگشاییها
بیتاثیر نیست؛ زیرا امکان جبران خسارت
تعطیلیها برای دولت هم سخت و مشکل
است .با این حال ارزیابی مستمر میتواند به
ما کمک کند ».وی با اشاره به اینکه احتمال
بروز پیک چهارم کرونا به دنبال بازگشاییها
وجود دارد ،اظهار کرد« :این گزینه هم قابل
رد کردن نیست اما امیدواریم به یاری خدا
با توجه به اینکه روند رو به کاهش بیماری
چشمگیر اســت ،پیک چهارم رخ ندهد.
به نظر میرســد با نظارت و پایش مستمر
بتوانیم جلوی وقوع پیک چهارم را بگیریم».

کنیــد در غیر این صورت
شاهد خیز جدید بیماری
با ارتفاع و شــدت بیشتر
در کشــور خواهیم بود».
وی افزود« :اســتراتژی
وزارت بهداشت در شرایط
کنونی ،رهگیری خانه به
خانه ویروس و شناسایی
زودهنگام بیماران اســت
تا آخرین مــوارد بیماری
شناسایی شود .بعد از این
مرحله به سراغ جمعیت
عادی و بدون عالئم بیماری
خواهیم رفت اما در شرایط
کنونی ،اولویت ما ،شناســایی بیماران با
تست بیشتر و افراد در تماس نزدیک با آنها
است ».نمکی گفت« :در حال حاضر مخالف
بازگشایی مدارس هستیم .نگرانیم که دوباره
با عادی انگاری به تله اردیبهشت و خردادماه
بیفتیم .اگر این بار گرفتار شویم ،موج و شدت
خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد
و نیروهای ما ممکن است توان و انرژی مقابله
چندباره با موجی جدید را نداشته باشند».
نمکی اظهار کرد« :به دانشگاهها ابالغ کردیم
که هرگونه عادیپنداری و ســهلانگاری
به دلیل فروکش کردن بیماری در اســتانها
موجب بازگشــت رفتارهــای اجتماعی
نادرست و شیوع مجدد بیماری خواهد شد
بنابراین بیداری و وسواس مستمر در رعایت
شــیوه نامهها توســط مردم و مسئولین،
ضروری است».

ماجرای سیلی هادی ساعی چه بود؟

99-52

خودرو

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

570,000,000

لذا از اشــخاص حقیقی و حقوقی دعوت میگردد به منظور دریافت اوراق مزایده و كســب اطالعات
بیشتر با واریز مبلغ  1,000,000ریال بابت اســناد و پاكات مــخصوص مزایده به حــساب جــاری
 700802749328بانك شهر (شعبه امام خمینی(ره) كد  )264در وجه شركت بهرهبرداری راهآهن
شهری تهران و حومه تا ساعت  12:00روز پنج شنبه مورخ  1399/11/09به نشانی :تهران -خیابان
انقالب اسالمی -تقاطع حافظ  -شماره -956طبقه پنجم -مدیریت امور قراردادها (مناقصات و مزایدات)
مراجعه نمایند .تحویل اسناد مزایده تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ  1399/11/11میباشد.
الزم به ذكر است خریداران اسناد مزایده می توانند به صورت تكی یا تعداد قیمت پیشنهادی خود را
ارائه دهند.
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شركت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

دارنده  ۲طالی المپیک نسبت به برخی رفتارها
که آنها را «بیاحترامی عمدی» قلمداد میکند،
از کوره دررفت و در جریان برگزاری لیگ تکواندو
به صورت دبیر سازمان لیگ سیلی زد! به گزارش
ایسنا ،رقابتهای دور رفت لیگ برتر تکواندو روز
پنجشــنبه ۲۵ ،دی در خانه تکواندو برگزار شد.
در حالیکــه این رقابتها در حال پیگیری بود،
هادی ســاعی پرافتخارترین تکواندوکار ایران و
مدیر فنی تیم ملی وارد ســالن رقابتها شد و
نظارهگر رقابتها بود .پس از ساعتی ،بابایی دبیر
سازمان لیگ تکواندو از بلندگوی سالن به ساعی
خوش آمد گفت که این اقــدام او با عصبانیت
شدید ساعی همراه شد .ســاعی با دلخوری از
اینکه چرا بابایی «به عمد» به او «دیر خوشآمد
گفته» ،به ســمت وی رفت و با زدن سیلی به
صورت او ،به دبیر ســازمان لیگ تکواندو ناسزا
گفت .ســاعی پیش از این نیــز از این موضوع
دلخوری شدید داشته و معتقد است ،مسئوالن
سازمان لیگ هفته گذشته نیز در حالیکه او را
بارها در ســالن دیدهاند اما پس از ساعتها به

او خوشآمد گفتهاند .ســاعی به پوالدگر رئیس
فدراســیون تکواندو نیز گالیه کرده و گفته بود،
این برخوردها با نیت خاص و با هدف بیاحترامی
و کوچککردن او صورت میگیرد.
> حمله تند بابایی به ساعی

بعد از ایــن اتفاق دبیر ســازمان لیگ تکواندو
گفت« :هادی ساعی نه قهرمان است ،نه پهلوان
و درباره او اشــتباه کردم ».بابایی اظهار داشت:
«همه شــاهد اتفاقات رخ داده بودند و واکنش
هادی ساعی مزد زحمات انجام شده من بود .ما
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قرائیمقدم افزود« :میدانیم که آموزشها
به صــورت مجازی ممکن اســت از لحاظ
آموزش و روحی و روانــی بچهها را دچار
مشــکل کند اما اولویت سالمت آنهاست
به خصوص آنکه پروتکلهای بهداشتی در
مدارس به طور کامــل رعایت نمیگردد از
همین رو معتقدم که نباید مدارس بازگشایی
شود .در این میان مشاغلی هم که بازگشایی
شدند با شرط رعایت پروتکلهای بهداشتی
میتوانند به فعالیت شــان ادامه دهند».
این پزشــک اظهار کرد «:وقتی که دولت
این احســاس را در مردم به وجود بیاورد
که خطر رفع شده است نه تنها مردم را به
عادی انگاری وا میدارد بلکه سبب شیوع
مجدد کرونا و ایجاد خطر میگردد .از سوی
دیگر متاســفانه مردم فکر میکنند چون
واکسیناسیون کرونا شروع شده خطر کرونا
برای همیشه رفع شده است در صورتی که
واکسیناسیون برای این است که خطر این
بیماری در درازمدت رفع شود ».قرائی مقدم
در پایان گفت «:بنابراین از مردم درخواست
دارم همچنان شــرایط را جدی بگیرند و
پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کنند.
مســئوالن نیز در برخی از تصمیماتشان
در خصوص بازگشاییها تجدید نظر کنند
تا خدایی نکرده دوباره به روزهای ســخت
کرونایی باز نگردیم».
> واکنش کاربران

این عادی انگاری شرایط سبب نگرانیهایی
در میان کاربران شبکههای اجتماعی شده
است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«صدای موج چهارم کرونا به گوش میرسد
هشدارها شروع شــده است ،مسافرتها
هم همیــن طور .مردم از فرط خســتگی
کنند اما هر روز

انند چه
قرنطینههــا نمید 
گزارشهایی مبنی بر برنامه ریزی برای سفر
رسد و این یعنی عادی انگاری».
به گوش می 
دیگری نوشت «:بیاحتیاطی و سهل انگاری
ناشــی از کاهش آمار ،موجب بروز پیک
بعدی میشود.اکنون بیش از همیشه نیاز
به هوشیاری و عدم تعجیل در عادی انگاری
وضعیت داریم .با حفظ حساسیت نسبت به
خطرات پاندمی،اجازه ندهیم به آن روزهای
سیاه کرونایی بازگردیم».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«کاهش تلفــات کرونا خبــری میمون و
خوشحالکننده اســت اما عادی انگاری
شرایط ،خطر اوجگیری دوباره این ویروس
منحوس را در پی دارد و میتواند پاشــنه
آشــیل اقدامات مقابلهای علیه کووید ۱۹
باشد».
در اتفاقات رخ داده دخیل نبودیم اما ایشــان از
اینکه خیرمقدم صورت گرفته از سوی بلندگوی
ســالن نســبت به او به عنوان مدیــر فنی تیم
فرمانیه دیر صورت گرفته است ،ناراحت بود اما
در این موضوع نیز من دخیل نبودم ».به گزارش
آفتاب نیــوز ،وی تصریح کرد« :حتی گوینده و
کسی که دســتور خیرمقدم بابت حضور ایشان
در ســالن را داد نیز من نبودم .برای ساعی این
سوءتفاهم پیش آمده است که من با ایشان زاویه
دارم .تا امروز فکر میکردم هادی ساعی قهرمان
و پهلوان اســت اما با اتفاقات رخ داده ایشان نه
قهرمان اســت و نه پهلوان و رفتار ایشان هیچ
بویی از پهلوانی نداشــت ».دبیر ســازمان لیگ
تکواندو در خصوص اینکه ســاعی با او درگیری
فیزیکی داشــت ،گفــت« :اتفاقــات رخ داده و
برخورد فیزیکی ایشــان با من را همه دیدند و
این در حالی است که من هیچگونه بیاحترامی
به ایشان نکردم .درخواست خود را برای کمیته
قضائی نوشتم و حتی با توجه به برخورد فیزیکی
ایشان میتوانم به مراجع قضائی شکایت کنم اما
به خاطر حرمت فدراسیون و پوالدگر که انسان
اخالقمداری است این اتفاق نمیافتد ،اگر ایشان
ایــن حق را میبیند که تعرض کند دیدار ما به
قیامت باشد».

توئیتر حساب کاربری واکسن روسیه را مسدود کرد

توئیترحسابکاربریواکسنکرونایاسپوتنیکV
که از طریق آن اطالعات ضروری درباره این واکسن
روســی در اختیار عموم قرار میگرفت را مسدود
کرد .به گزارش عصرایران ،صندوق سرمایهگذاری
مستقیم روســیه ( )RDIFپنجشنبه شب اعالم
کرد که توئیتر حســاب کاربری رســمی واکسن
روسی اسپوتنیک  Vرا مسدود کرده است.صندوق
سرمایهگذاری مستقیم روسیه طی اطالعیهای در
خصوص مسدود شدن حســاب کاربری واکسن

کرونای اسپوتنیک  Vدر توئیتر اعالم کرد :حساب
کاربری واکسن اسپوتنیک  Vدر توئیتر مسدود
شده اســت .ما از طریق این حساب کاربری تمام
اطالعات درباره واکسن اسپوتنیک  Vو فرآیند آن
را در اختیار عموم قرار میدادیم .ما از طریق همین
حساب توئیتری به شــرکت آسترازنکا پیشنهاد
کردیم که یکی از ترکیبات واکسن اسپوتنیکV
را مورد اســتفاده قرار دهــد و در خصوص انجام
آزمایشهای بالینی مشترک نیز به توافق رسیدیم.

صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه از تمامی
کاربران حســاب توئیتری واکسن اسپوتنیک V
درخواســت کرده است که از توئیتر بخواهند این
حساب کاربری را بازگرداند.

خانواده

جبران
از راه تحقیر دیگران
افراد برای جبران شکست و پوشش گذاشتن بر
روی معایب خود ،گاه به نکوهش و تحقیر دیگران
میپردازنــد و از این راه احتــرام خود را در نظر
خویش حفظ میکنند.

اگر شخص به علت کمبود معلومات یا توانایی الزم
موفق نشده باشد به شغل یا مقامی دسترسی پیدا
کند ،برای جبران این شکست ارزش آن مقام یا
صاحب آن را پایین میآورد.
همچنین زمانی که یک شــخص نمیتواند خود
را برتر و غالب سازد ،در این صورت ابتداییترین
اصل نســبیت را بــه کار میگیــرد .یعنی برای

باالتــر بردن میزان اهمیت و ارزش خود ،همواره
زندگی آنان را زیر نظر گرفته تا اگر کوچکترین
اشتباهی از آنان سر بزند ،آن را بزرگ جلوه داده
و آنان را در نظر دیگران مورد تمســخر قرار دهد
و گاهی اوقات کار به تهمت و افترا نیز میکشد.
محمد رضا اسفندیار ،مرکز مشاوره
خاوران ،اداره مشاوره و مددکاری

