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هستههای مقاوم در برابر هستهای شدن
مصطفی هدایی
برخیازنظریهپردازانبینالمللیحتیآمریکاییمعتقدهستند کهبازدارنگی
ی که
هستهایدرمنطقهغربآسیابرایجلوگیریازجنگبایدشکل گیردودرزمان 
رژیمصهیونیستیسالحهستهایدر اختیار دارد،ایراننیزاینمشروعیترادارد
تا به سمت ساخت بمب اتم برود ،اما خارج از جهان رئالیستهای تهاجمی،
جمهوری اسالمی ایران معتقد است که به سالح هستهای برای دفاع و جنگ
نیازی ندارد و به سمت تنوعبخشی در سامانههای نظامی پیش رفته است.
بههرحال منطق دینی و اخالقی ایران اجازه ساخت بمب اتم را نمیدهد ،ولی
این امر نافی بهر ه گیری ایران از توان هستهای در راستای منافع دیگر ازجمله
تولید انرژی نیست.
روشن است که وابسته بودن صنعت هستهای به خارج از مرزها به معنای مرگ
آندر میانمدتوبلندمدتخواهدبود.فناوریبرترهستهایموضوعینیست
که کشورهاودولتهاحاضربهاشترا ک گذاریاشباشندوانحصار در اینصنعت
بهشدتدنبالمیشود.ازاینروایراننهتنهادرزمانحا کمیتجمهوریاسالمی
بلکهحتیپیشازانقالباسالمینیزبهسمتهستهایشدنپیشرفتوانقالب
اسالمی بستری فراهم کرد تا این صنعت بومیسازی شود.
بعد از چند دهه تالش دانشمندان ایرانی ،توان هستهای ایران به سطحی از
قدرت تبدیل شد که توانست به چرخه کامل سوخت هستهای با تأسیسات
متنوع در سراسر کشور دست یابد .حرکت در این مسیر با حساسیت دشمنان
مواجه شد و از همان نقطه شروع به سنگاندازی کردند تا چرخ این صنعت
دیگر نچرخد .از ابتدای دهه  80شمسی به مدت دو دهه پرونده هستهای ایران
به موضوع مهم امنیت بینالمللی تبدیلشده تا دشمنان بتوانند از این محل
ایران را محدود کنند.
سیاست دولتهای غربی از بین بردن کامل صنعت هستهای ایران است نه
کنترل و محدودسازی،آنچه در دو دهه گذشته شاهد بودیم دقیقا بر همین
مدار حرکت کرده است .برجام ،سکویی برای نابودی توان هستهای ایران
در بلندمدت بود.
خروج دونالد ترامپ از برجام تنها نتیجه محاسباتی برای تندتر کردن چرخه
نابودی صنعت هستهای بود که با مقاومت نظام جمهوری اسالمی این حربه
نتیجهعکسدادوایرانرامجبور بهبرداشتنبرخیاز محدودیتهایهستهای
برجام کرد .حال دولت جو بایدن با نشان دادن شکالتها و هویجهایی سعی
ی کند به ترکیبی از سیاست اوباما -ترامپ بازگردد .اسم این راهبرد را «فشار
م 
هوشمندانه» گذاشته تا عالوه بر بازگشت ایران به محدودیتهای هستهای در
حوزه موشکی و منطقهای نیز کشور را محدود سازد.
بهطور قاطعمیتوان گفت کهاینسیاستنیزبهشکستمفتضحانهایروبهرو
خواهد شد؛ چرا که نظام جمهوری اسالمی در چهار دهه قبل نشان داده حتی
عقبنشینیهای تا کتیکی در راستای حرکت به سمت راهبرد کالن استقالل و
ایجاد زیرساختهای حیاتی بوده است.
سیاستهایراهبردیمانندهستهای،موشکیومنطقهایسیاستهاینظام
جمهوری اسالمی هستند نه دولتها  .تغییر دولتها ممکن است در تا کتیک
اجرایی برای نیل به اهداف اصلی تغییراتی ایجاد کند ولی در اصل موضوع
همان راهبردها مدنظر هستند .اما بههرروی دولتها در ایران عالقه به نتایج
کوتاهمدت دارند تا بتوانند کارنامهای قابلقبول از خود و سیاستهایشان به
طرفداران عرضه کنند.
ازاینرو شاهد هستیم که دولت تدبیر و امید ،رشد اقتصادی را از گذر تعامل با
غرب و برجام و بستن پرونده هستهای میدانست که این سیاست با اقدامات
دولت آمریکا با شکست روبهرو شد.
رهبر معظم انقالب سیاست قطعی نظام را در موضوع اجرای تعهدات برجامی
اعالم کردندوخواهانبرداشتن کاملتحریمهایهستهایشدند.اینسیاست
قطعیتازماناجراییشدنادامهخواهدداشتولیدر اینمیانآمریکابهدنبال
کشاندن ایران به سمت مذا کره با منوی غیرجذاب و تهوعآور است .ازجمله
پس گرفتن شکایت دولت ترامپ از ایران در شورای امنیت سازمان ملل معروف
به فعالسازی مکانیسم ماشه و اجازه تردد دیپلماتهای ایرانی در نیویورک،
رفتاری کهدولتبایدنازخودنشانداده گویاییعدمدست کشیدنایندولتاز
سیاستفشارحدا کثریترامپاست.آنهانمیخواهندبهسادگیدستاوردهای
ترامپ در تقابل با ایران را بدون گرفتن امتیازات حیاتی از دست بدهند .ازاینرو
ل گیری دولت جدید
ایران نیز میبایست با توجه به وجود مجلس انقالبی و شک 
در  ،1400سیاست تهاجمی را در موضوع هستهای ادامه دهد و این صنعت را با
توان کامل و  100درصدی احیا و به چرخه بازگرداند.
بدون شک شکل گیری این توان در حد نهایی دست دشمنان را برای
فشارهای بعدی خواهد بست؛ چرا که ایران را در دستیابی به راهبردها کامال
جدی خواهند دید.
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پایانصبرراهبردیایران
«رسالت» از توقف پروتکل الحاقی و نظارتهای فراپادمانی آژانس گزارش میدهد

معصومه پورصادقی -دبیر گروه سیاسی
براساسطرحراهبردیمصوبهمجلسشورایاسالمی،
مهلتدوماههبرایلغومؤثرتحریمهایایرانروزسهشنبهپنجم
اسفند به پایان رسید و میتوان گفت داستان حدودا 6ساله
ن کنندهای رسیده است.
برجام به نقطه مشخص و تعیی 
کاظم غریبآبادی ،سفیر و نماینده جمهوری اسالمی ایران
در آژانس بینالمللی اتمی ،بامداد سهشنبه ،پنجم اسفند،
اعالم کرد که مطابق مصوبه مجلس شورای اسالمی ،به دلیل
لغو نشدن تحریمهای ایران و اجرا نشدن مفاد برجام ،اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شد.
ویتأ کید کرد:همهدسترسیهایتکمیلیآژانسازنیمهشب
سهشنبه متوقف میشود و چیزی به نام تعهدات فراتر از
پادمان نداریم.
اقداماتی که از پنج اسفند  99متوقف شد:
* مفاد پروتکل الحاقی
* کد  ۳.۱اصالحی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان (برای
اظهار زودهنگام تأسیسات هستهای به آژانس)
* استفاده از فناوریهای مدرن و حضور درازمدت آژانس
در ایران
* اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد
* اقدامات شفاف ساز در رابطه با غنیسازی
* دسترسیها پیرو مفاد برجام
* نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه
* اقدامات شفاف ساز در رابطه با ساخت قطعات
سانتریفیوژ
داستانی که هم در آن چوپان دروغگو بود که مدام بهدروغ،
وعدهووعیدافکارعمومیجهانرانسبتبهعملبهتعهداتش
فریب بدهد ،آنهم نه یک چوپان دروغگو که به عدد  ۳+۱و
همپتروسفدا کار کهباپایبندیبهتعهداتخود،نگذاردیک
توافق بینالمللی چندجانبه به نام «برجام» قربانی دروغها،
بدعهدیها و کارشکنیها و  ...چوپانهای دروغگو در طرف

مقابل شود؛ اما محصول این فدا کاری و پایبندی ،چیزی جز
فشار حدا کثری برای ملت ایران نبود و حاال ،وقت آن رسیده
که دروغگویی و عدم پایبندی غرب به تعهداتش ،اثر و نتیجه
خود را بگذارد .در این روزها گزینهها و احتماالت زیادی در
مقابل طرفهای اصلی برجام وجود ندارد.
یکمیزخالیدر وینیاشایدژنو،نیویورکویا(بهخاطرشرایط
کرونایی) صفحه نمایشگرهای اتاقهای کار وزرای خارجه ۶
کشور طرف فعلی برجام و طرف خار جشده از آن یعنی آمریکا
در انتظار بازگشت مجدد آنها بعد از پنج سال به سر میز
گردوخا ک گرفته مذا کرات است.
دور شدن ایران و 5+1از میز مذا کره تصمیم ایران نبوده است.
چ گاه نشستن پشت میز مذا کرهای درست و همراه
ایران هی 
با احترام متقابل را رد نکرده است .احترام متقابل ا گر باشد
حتی در صورت وجود عدم اعتماد متقابل باز میشود ،امید
به آغاز مذا کرات و حتی به نتیجه رسیدن آن داشت اما زمانی
میز مذا کره به مذا کره واقعی تبدیل میشود که هر دو طرف
سابقهروشنوقابلدفاعیدرپایبندیبهتعهداتخودداشته
باشند ،در شرایط کنونی این ایران است که میتواند مدعی
ترسیم قواعد یک مذا کره متناسب و هدفمند باشد؛ این اراده
در ایرانبارهانشاندادهشدهاستاماطرفمقابلآنراحمل
برضعفطرفایرانی کردهاستتاذات گرایشسیاستخارجی
ایران به مذا کره و پرهیز از تنش.
حتیا گرتنهاتفاوتدورانبایدنبادورانترامپدرمسئلهایران
وبرجامراهمراهیاروپاباآمریکاواحیامجدداتحادفراآتالنتیکی
علیه ایران بدانیم ،باز چیزی عوض نمیشود.
ایران پیشازاین نیز با چنین صحنه و میدانی روبهرو بوده
است و با آن غریبه نیست و هر دو سوی آتالنتیک بهخوبی
ن کننده نتیجه میز
میدانند اتحاد آنها تنها برگ برنده تعیی 
مذا کرات با ایران نیست.
اروپاییها در عمل ثابت کردند که بدون همراهی آمریکا هیچ
جایگاه و قدرتی در پیشبرد مذا کرات با ایران ندارند و آمریکا و

دولت بایدن هم بهخوبی میداند ا گر صرفا به امید دوستان و
متحداناروپاییخودبخواهدصحنهمذا کرهباایرانراترسیم
کند ،اولین شکست دولت در سروصدای دموکراتها در صد
روز اول ریاست جمهوری مرد  ۷۸ساله کاخ سفید بهسرعت و
خیلی زود رقم خواهد خورد و این نا کامی میتواند در تمام ۴
سال حضور دموکراتها در قدرت سایه افکنده و زنجیرهای از
نا کامیها را برایشان به ارمغان بیاورد.
طرفهای مقابل ایران در برجام دو ماه گذشته از زمان
تصویب طرح مجلس ،فرصت و مهمتر از همه ،امکان اجرایی
داشتند که با برداشتن چند گام اولیه و مقدماتی فوری و

فؤاد ایزدی ،کارشناس مسائل  بینالملل:

ایران با خروج از پروتکل الحاقی به روال عادی هستهای بازگشت
گرو ه سیاسی
فؤاد ایزدی ،کارشناس مسائل بینالملل در
گفتوگو با خبرنگار «رسالت» درباره اقدام جمهوری
اسالمی ایران برای خروج از اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقیوشرایطوتحوالتپروندههستهای کشورمان
اظهارداشت:ایراندرذیلبرجام،امتیازات گستردهای
را بهطرف مقابل داد اما میتوان گفت آنها تقریبا به
هیچیک از وظایف خودشان عمل نکردند .عالوه بر
آن ،وقتی آمریکا از برجام خارج شد ایران یکسال
صبر کرد و تمامی مفاد برجام را انجام داد ،اما همین
موضوع نهتنها کمکی به کشور نکرد بلکه فشارها و
تحریمها علیه ما را افزایش داد .درنهایت ،مسئوالن
کشوردریافتهاندهرچهسعی کنندباطرفمقابلهمراه
شوند و امتیازات بدهند ،نهتنها شرایط بهتر نخواهد
شد بلکه به زیادهخواهی دولتهای غربی و سختتر
شدن اوضاع ایران دامن خواهند زد.
ایزدیتصریح کرد:بنابراینتداومچنینروندی،دیگر

برای کشورمان امکان ندارد و درواقع ایران با کاهش
تعهدات و خروج از پروتکل به روال عادی خودش در
ی گردد .ایران عضو معاهده NPT
حوزه هستهای بازم 
ی کند اما پروتکل الحاقی تعهد
است و مفاد آن را اجرا م 
مازاداست،بنابراینزمانی کهطرفمقابلبههیچیک
ازتعهداتخودشپایبندنیستلزومیندارد کشورمان
محدودیتهای بیشتری را بپذیرد و آن را اجرا کند.
تحلیلگر مسائل بینالملل ادامه داد :دولت بایدن
نیز از زمانی که روی کار آمده ،همان سیاستهای
پیشین ترامپ را دنبال می کند ،بدین ترتیب هیچ
توجیهی ندارد که ایران بخواهد توافق چند جانبهای
را بهتنهایی و یکطرفه اجرا کند .از سوی دیگر،
کاهش تعهدات هستهای پس از نقض عهدهای مکرر
کشورهای غربی ،اقدامی مطابق محتوای برجام و بند
 36آن است و مجوزی برای این موضوع در معاهده در
نظر گرفته شده است .بنابراین مصوبه مجلس مبنی
بر کاهش جدی تعهدات هستهای و خروج از پروتکل

الحاقی ،اقدام صحیحی بود و اجرای آن از سوی دولت
نیز مورد تأیید است.
ویهمچنیندربارهتهدیداتآمریکاییهادربارهاقدام
کشورمان و پرونده برجام افزود :گرچه دولت بایدن در
ایجاداجماععلیهایرانتوانمندتراست،امابایدپیگیری
و اجرای سیاستهای ضد ایرانی از سوی آمریکاییها
برایشانهزینهداشتهباشد،زیراا گراقداماتضدایرانی
موجب هزینه برای آنها نشود همچنان به اقدامات
خودشانادامهخواهندداد.تنهادراینصورتاست که
آنهامجبورنددرقبال کشورمانمحتاطترعمل کنند.
تا کنون کهسیاستهایضدایرانیهزین هچندانیبرای
آمریکاییها نداشته است ،به همین دلیل ایران باید
برایاقداماتضدایرانیآنانهزینهتعریف کند.عالوه
ن که ا گر طرف
بر این ،قبال بحثی مطرح بود مبنی بر ای 
مقابل به روند سیاستهای ضد ایرانی خودش ادامه
دهد ،ایران میتواند از  NPTنیز خارج شود و به سمت
روال طبیعی برنامه هستهای پیش برود.

مؤثر ،اراده خود برای کنار گذاشتن رویکرد دولت سابق این
کشور را نشان دهند.
آمریکاییها نشان دادهاند در عمل به تهدیدات و زورگوییها
و قلدریها زمان را از دست نمیدهند و بالفاصله آنها را
عملیاتی می کنند اما کارنامه آنها در عمل به وعدهها و
تعهداتی که اجرای آنها ،متضمن بهرهمندی طرفهای
مقابلبهحقوقخودباشد،بسیار تاریکوناامیدکنندهاست.
به تعبیر خودشان «چماق»شان نقد و آماده اما «هویج» را به
وعده سر خرمن ،میسپارند.
امااینبار،ایراناراده کردهاستبهتعبیرمقاممعظمرهبری،

شما كی و چه كاره هستید؟
ادامه از صفحه اول
حزباهلل با خفت وخواری صهیونیستها را از لبنان بیرون كرد و
در جنگ  33روزه طعم تلخ شكست و تسلیم را به آنها چشاند
و رزمندگان حماس در چند جنگ رودرروی آنها را به ذلت و
خواری افكندند .این دلقك صهیونیسم بین الملل كه در دولت
سرزمینهایاشغالیجاخوش كردهاست،چطور جرئتمی كند
از موضع باال با ملت و دولت ایران سخن بگویدو حیای سیاسی
را كنار بگذارد؟
واقعا دولت ما و وزارت خارجه ما یك بار برای همیشه از خود
سؤال كنند اینها كی هستند؟ قد و قواره آنها چقدر است؟
چه مشروعیتی در چیستی مطالبات آ نها به لحاظ حقوق
بینالملل وجود دارد؟
و چرا ما باید در برابر آنها كوتاه بیاییم؟
منشأدوصداییدردولتومجلسرویفهمغلطیكیازدوطرفدر
مورد كیستیدشمنوچیستیمطالباتآنوچراییخصومتورزی
آنهاست .مصوبه مجلس مثل روز روشن است.
 -1اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
 -2صیانت از منافع ملت ایران
ملت ایران با شعار ملی «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» توی

«عمل» در مقابل «عمل» باشد .جامعه بینالمللی بارها
قاطعیت ایران در پیشبرد راهبردهای خود را دیده است؛
برخالفآمریکاییها،ایرانیاننشاندادهاند کهبههماناندازه
که در عملیاتی کردن تهدیدات خود در قبال بدعهدیهای
طرف مقابل مصمم و دل نترس دارند ،در برابر تعهدات خود
نیز بهصورت متوازنی ،پایبند هستند و اراده دارند.
سه کشور اروپایی و آمریکا مستکبرانه و طلبکارانه
حرف میزنند
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای خبرگان نیز در مورد
بدعهدی طرف مقابل فرمودند« :آمریکا از برجام خارج شد
و دیگران هم با او همراهی کردند ،دستور قرآن این است که
تو هم تعهد را رها کن که بااینحال بازهم دولت محترم ما
تعهدات را رها نکرد و بهتدریج بخشی از آنها را کاهش داد که
البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایفشان
قابلبرگشت است».
حاال آمریکاییها باید سنت همیشگیشان در «وعدههای
سرخرمن» دادن به دیگر کشورها را حداقل در ارتباط با
ایرانیها ،کنار بگذارند و رفتار و مدل خود در ارتباط با ایران را
تغییردهند.نشستنآنهابهامیدانتخاباتسال۱۴۰۰ایرانو
بازی کردنباروزهاوهفتههاوپیشبرد«سیاستقطرهچکانی»
جبران سیاستهای دوران ترامپ ،نهتنها راهبردی نا کارآمد
ی کند.
برایخریدزماناستبلکهدرنهایتچیزیراعوضنم 
هر دولتی با هر گرایش سیاسی که روی کار بیاید ازآنچه امروز
تصمیم و اراده نظام است عدول نخواهد کرد :عمل در برابر
عمل .ضمنا ،مردان همیشه نگران برنامه هستهای ایران،
آیا خبر از جایی به نام «دیمونا» در خا ک سرزمینهای تحت
اشغال صهیونیستها دارند؟!
شاید بد نباشد نیمنگاهی هم به متحد ،رفیق و حتی گاهی
عروسک گردان اصلی امور کشورهای خود در گوشهای از
خاورمیانه بیندازند شاید کمی از نگرانیهایشان در مورد
ایران کم شد ،البته شاید.

دهنآمریكاواروپازدند،میزنندوجلویزیادخواهیآنانایستادهاند.
نفرتروزافزونملتایرانازحكاممستبدآمریكاواروپانشانهاصرار
آنهابرایدستیابیبهحقوقخوداست.ملتایراناجازهنمیدهد
آمریكاواروپامؤلفههایقدرتملیرابهبهانههایپوچوبیاساس
وبیربطیكیپساز دیگریبگیرندوجایبدهكار وطلبكار راعوض
كنند .دولت باید این منطق ملت را كه در مصوبه مجلس شورای
اسالمی تجلی پیدا كرده است نمایندگی كند .تا استكبار جهانی
دست روی ماشه جنگ اقتصادی دارد چرا ما باید دست از روی
ماشه مقاومت پایدار و ایستادگی مؤثر برداریم یا رفتاری كنیم كه
گویی تردید در این موضع را داریم ؟!
دوصدایی در دولت و مجلس در مناقشه هسته ای مسموع
نیست .نهاد فیصله بخش اختالفات نهاد قانونی شورایعالی
امنیت ملی است .هیچ صدا و سخنی غیر از مصوبات این نهاد
قانونی پذیرفته نیست .سیاست خارجی جمهوری اسالمی و
مقابله با شرارت استكبار جهانی به ویژه ،آمریكا محصول خرد
جمعی نظام در شورایعالی امنیت ملی است كه مصوبات آن با
تأیید رهبری اجرایی می شود .هر كس از این خرد فاصله بگیرد
بی خردی است .قرار است یك صدا از ایران به گوش اشرار جهانی
برسد آن هم فریاد نفرت ملت ایران از جنایات و مظالم آمریكا با
این قرائت كه؛ «شما كی و چه كاره هستید!؟» كه می خواهید
برای دولت و ملت ایران تكلیف تعیین كنید!
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  نوبت اول

شركت برق منطقه ای غرب در نظر دارد به زودی عملیات احداث خط انتقال نیروی  63كیلوولت
دومداره كنگاور  -230كنگاور  2را طبق مسیرهای تعیین شده در نقشه های اجرایی شروع نماید.
لذا به منظور اطالع صاحبان اراضی و امالك واقع در مسیر و حریم خط انتقال نیروی برق مذكور
و جلب توجه آنان به موارد  16و  18و  19قانون برق ایران و ماده  11مصوبه شماره  12727هیات
وزیران در مورد حریم قانونی خطوط انتقال نیروی برق مبادرت به انتشار این اطالعیه می نماید.
با این توضیح كه مسیر كلی خط طبق كروكی ضمیمه به شرح ذیل می باشد.
اینمسیراز ضلعجنوبغربیپست كنگاور230خارجمی گرددپست كنگاور230در  10كیلومتری
جنوب شهرستان كنگاور و در ابتدای جاده نهاوند و در كنار روستای آران واقع شده است  .پس
از خروج از ضلع جنوب غربی پست و تقاطع با خط  63كیلوولت تك مداره و قطع نمودن جاده
آسفالته نهاوند در باالی جاده مستقر می گردد.سپس با
گردش به سمت راست وارد زمین های كشاورزی دیم شده
و پس از تقاطع با جاده گاز بروی تپه مستقرمی گردد.سپس
مسیربا گردشبهسمتچپاز زمینهای كشاورزیدیمعبور
كرده و پس از تقاطع با جاده گاز ،قبل از ریل راه آهن در حال
احداث استقرار می یابد.
مسیرخطباعبورازرویریلدردستاحداثراهآهن،زمینهای
تپه ماهور با شیب خیلی مالیم ،زمینهای كشاورزی دیم و
آبی نزدیك روستای سلطان آباد و با عبور از رودخانه فصلی
خرم رود ،در پایین جاده آسفالته ورودی روستای سلطان
آباد استقرار می یابد.
سپسمسیرخط،جادهآسفالتهروستایسلطانآبادراقطع
كرده و با عبور از زمینهای كشاورزی آبی حدفاصل روستای
سلطان آباد و روستای كارخانه  ،در زمین كشاورزی پشت
روستای كارخانه و قبل از خط  63كیلوولت تك مداره پایه
بتونی مستقر می گردد.
از این پس مسیر خط ضمن تقاطع با خط  63كیلوولت
تكمدارهبتونیوخط 63كیلوولتتكمدارهمشبكوباعبور
از زمینهای كشاورزی ،با زاویه مناسب در محل ترمینال تاور
در ضلع جنوبی چهارگوشه پست مستقر می گردد.
ضمناحریمهایاینخطعبارتنداز8متردرهرطرفمسیرخط،

كه در این حریم اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی  ،ایجاد تاسیسات مسكونی  ،دامداری یا
باغ ،درختكاری و انبارداری ممنوع است و حریم افقی هوایی  3متر و حریم عمودی هوایی  6متر
می باشد .مالكین و ذیالحقوقین در صورت هرگونه ابهام می توانند ظرف مدت یك ماه از تاریخ
درج این اطالعیه در روزنامه به نشانی این شركت :كرمانشاه – خیابان  22بهمن – خیابان
گالیول – شركت برق منطقه ای غرب – دفتر حقوقی مراجعه و یا مكاتبه نمایند.
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تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/17
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