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خربکوتاه  

 بررسی عملکرد شهردار شاعری 
در دو ماه اخیر

گاهــی تنها دو ماه فعالیت برای تعریف توســعه  
کافی ست....

انعقاد موافقتنامه اجرایــی احداث دو تقاطع غیر 
همسطح و یک مجموعه بزرگ ورزشی با قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء
عزل مدیران کمکار و بکارگیری مدیران جوان و 

باانگیزه و پویا
گذاشتن عکســهای نابهنجاری ها و زشتی های 
شهر بر روی سایت شهرداری و دادن ضرب االجل 

برای اصالح آنها
پرداخت حقوق کارگران قبل از مدیران
افتتاح محور جنوب به شمال /چهارشیر

تعامل و همکاری عالی با استاندار و دولت
آغاز به کار همزمــان هر ۳ فاز باقی مانده تقاطع 

چند سطحی شهید کجباف
طرح آسفالت محله به محله

نوسازی میدان ۵ نخل
راه اندازی مجدد آبشار رنگین کمان

ارزیابی و رتبه بنــدی عملکرد مناطق ۸ گانه در 
حوزه خدمات شهری و انتشار آن برای اولین بار

و.....
هرگز برای توجیه کمکاری نگوییم زمان کم بود!

 تاکید شهردار اهواز بر تسریع 
در آغاز طرح تفکیک از پسماند 

    شهردار اهواز در جلسه هماهنگی برای شروع 
عملیات اجرایی طرح تفکیک پســماند از مبدا بر 
تســریع در آغاز این طرح تاکیــد کرد.به گزارش 
سایت شهرداری اهواز، در این جلسه که با حضور 
شــاعری شــهردار اهواز، عالیپور معاون خدمات 
شــهری، قنواتی رییس سازمان مدیریت پسماند 
و مدیــران مناطق هشــتگانه و معاونین خدمات 
شــهری آنها برگزار شد، شــاعری ضمن آسیب 
شناسی عدم اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا 
در اهواز گفت: موضوع تفکیک پســماند از مبدا 
یکی از عقب ماندگی های ادواری شهرداری اهواز 
اســت و از مرحله ی طرح و ایده فراتر نرفتیم. اما 
دیگــر تاخیر در اجرای این طرح جایز نیســت و 
باید هر چه سریعتر طرح تفکیک از مبدا پسماند 
که براساس تجارب کالنشهرهای دیگر و شرایط 
اهواز آماده شده به مرحله اجرا برسد.وی تشریح 
کــرد: موفقیت این طرح منوط به هماهنگی بین 
بخشی چه در درون سیســتم شهرداری چه در 
بیرون از جانب مراجع قضایی و انتظامی و مهم تر 
از همه مشارکت مردم است. طبیعتاً مقاومت ها و 
مشکالتی نیز در مسیر اجرای آن وجود دارد که با 

جسارت و دقت در کار برطرف می شود. 
شــهردار اهواز دستور داد: کل سیستم شهرداری 
اهــواز موظف به همکاری در اجــرای تفکیک از 
مبدا هستیم.موسی شاعری با اشاره به اقدام اخیر 
شهرداری اهواز در زمینه شفاف سازی بیان کرد:  
تصاویر وضعیت خدمات شهری در مناطق که این 
هفته منتشــر شده اســت و الزم است مناطق با 
جدیت نسبت به برطرف کردن آن اهتمام داشته 
باشند.وی یادآور شــد: مجدداً اعالم می کنم در 
پایان مهلت داده شــده باید این نواقص برطرف 
شود. این سامانه کار تبلیغاتی نیست و این عیوب 
نیز هزینــه ای خاصی ندارند و بــا کمی نظارت 
برطرف می شوند. به جز تصاویر دریافتی از مردم 
و رســانه ها، تیمی در مرکز مشغول رسیدگی به 
این سامانه شامل مستندسازی از نواقص و ارسال 
آن به مناطق و پیگیری جهت برطرف کردن آنها 
است.شهردار اهواز با اشاره به شیوه های ارزیابی 
عملکــرد مدیران اظهار کرد: یکــی از معیارهای 
ارزیابی ها، همیــن اهتمام در برطرف کردن این 
نواقص است. پرداخت ترمیم و پاداش نیز براساس 

عملکرد و ارزیابی ها انجام می شود.
وی افزود: این قبیل اقدامات باعث تقویت نظارت 
در سیستم شهرداری می شوند.شاعری با اشاره به 
ضعف نظارت بیان کرد: متاسفانه وضعیت نظارت 
در شــهرداری بویــژه در بخــش هایی همچون 
اجراییات، وضعیت مناسبی نیست و باید تجدید 
نظر اساسی در اجراییات در سطوح مختلف انجام 

شود.
شــهردار اهــواز ادامــه داد: کمی دلمــان برای 
شهرمان، جایی که به آن تعلق داریم و خودمان، 
خانواده هایمان و دوســتانمان در آن زندگی می 

کنیم، بسوزد. 
ما در برابر مردم متعهد هستیم. قرار نیست صرفاً 
جایگاهی را اشــغال کنیم. هرکس احساس می 
کند نمی تواند وظیفه خــود را انجام دهد، بهتر 

است برود. 
موسی شــاعری در پایان گفت: بهرحال شرایط 
سخت و دشــواری داریم و با انبوهی از مشکالت 
ادواری در جنبه های مختلف مواجه هستیم ولی 
می توانیم با توکل به خدا و اراده      قوی تر می 
توان مشــکالت را کاهــش داد و الزم می دانم از 
همکارانی که در مجموعه شهرداری در رده های 
مختلف در حال زحمت کشــیدن هستند، تشکر 
می کنم.گفتنی است در این جلسه عالیپور معاون 
خدمات شهری شــهرداری اهواز و قنواتی رییس 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری اهواز ضمن 
تشریح طرح تفکیک از پسماند خواستار همکاری 

مناطق هشتگانه در اجرای این طرح شدند.

کوتاه خرب   

شهردار شاعری:

بهره برداری از فاز یک متروی 
اهواز تا یک سال آینده

درصورتــی کــه کیســون بــه تعهــدات خود 
عمــل کنــد: احتمــال بهــره بــرداری از فاز 
 یــک متــروی اهــواز تــا یــک ســال آینــده

موسی شــاعری شــهردار اهواز ظهر چهارشنبه 
۹ مــرداد ۱۳۹۸ بــا حضــور در خبرگــزاری 
فــارس در تهــران ضمــن بازدیــد از تحریریه، 
گفــت پاســخ  خبرنــگاران  ســواالت   بــه 

وی در این بازدید گفت: وســعت شــهر اهواز با 
جمعیت آن ســنخیتی ندارد و طی این ســال ها 
شــاهد توزیع نامتوازن در اهــواز بوده ایم؛ یکی 
از مشــکالت جدی اهواز بحــث آب و هوای آن 
اســت که شــاید بتوان گفت گرم ترین کالنشهر 
حتــی در ســطح دنیا اســت و از طرفی رطوبت 
باال هــم مزید بر علت می شــود که مشــکالت 
افزایش یابــد و به طور مثــال در حوزه خدمات 
 شهری فرســایش وســائل و تجهیزات باال برود.

شــاعری افزود: یکی دیگر از مشکالت اهواز این 
اســت که بسیاری از مشکالت و خرابی ها ی پس 
از دوران ۸ سال دفاع مقدس در شهر باقی مانده 
اســت؛ در بحث فضای سبز شهری نیز مشکالتی 
 داریم که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.

شــهردار اهواز در خصوص زمان بهــره برداری 
از پــروژه قطار شــهری اهواز گفــت: امروز قطار 
شــهری ما 2۸ درصد پیشرفت فنی داشته است 
که قراردادی که آن زمان بســته شــده قرارداد 
خوبی نبوده و جای حرف دارد. ســال ها اســت 
که پــروژه تقریبــا متوقف اســت و کارگاه های 
 مترو چهــره بدی برای شــهر ایجــاد کرده اند.

وی ادامــه داد: به هرحال تمام تالش خود را برای 
ایجــاد روند مثبت در پروژه به کار می گیریم؛ کار 
بسیار ســخت اســت اما باید بگویم اگر شرکت 
کیســون به تعهــدات خود عمل کند می شــود 
امیدوار بود که فاز یک پروژه متروی اهواز تا یک 
سال آینده به بهره برداری برسد که در این جهت 
گام هایی برخواهیم داشت گرچه شرکت کیسون 

تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده

شهردار اهواز خبر داد: اجرای 2 
پروژه کالن عمرانی در اهواز با 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

صبح امروز شــهردار اهواز از انعقــاد موافقتنامه 
ای جهــت احــداث 2 پــروژه کالن عمرانی در 
اهــواز با حضور اســتاندار خوزســتان و فرمانده 
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در تهران خبر داد.

به گزارش سایت شهرداری موسی شاعری گفت: 
با امضــای ایــن موافقتنامه، مقرر شــد قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا 2 تقاطع غیرهمســطح 
و یک مجموعه ورزشــی چند منظــوره در اهواز 
احــداث کند که طی روزهای آتــی نیز عملیات 
 اجرایــی این پروژه های عمرانی آغاز می شــود.

وی افــزود: طبــق ایــن موافقتنامــه، تقاطــع 
غیرهمسطح میدان دانشگاه؛ تقاطع غیر همسطح 
میــدان جمهوری و یک مجموعه ورزشــی چند 
 منظــوره طی ۱۸ ماه به بهره برداری می رســد.

موسی شــاعری ادامه داد: برای نخستین بار در 
پروژه های عمرانی کالنشــهر اهــواز، اجرای این 
 پروژه ها در ســه شــیفت کاری انجام می شود. 
پیش از این موسی شــاعری شهردار جوان اهواز 
از شروع اقدامات عمرانی در شهرداری اهواز خبر 

داده بود

 با عملی شدن وعده شهردار اهواز:

 بازسازی آبشار رنگین کمان به 
اتمام رسید

پس از دو هفته از دســتور شاعری شهردار اهواز، 
عملیات تعمیر وبازسازی آبشار رنگین کمان پل 

هفتم اهواز به پایان رسید.
به گزارش سایت شــهرداری اهواز وحید معینی 
زاده مشاور و دســتیار ویژه شهرداراهواز با اعالم 
این خبر در خصوص آبشار رنگین کمان پل هفتم 
گفت: نازل های پل مستعمل شده و آسیب دیده 
بودند که تعویض شدند. همچنین از کار افتادن 6 
الکتروپمــپ که کار پمپاژ آب از رودخانه را انجام 
می دهند و به سرقت رفتن کابل های نور پردازی 
عرشــه پل، موجب از کار افتادن آبشــار رنگین 
کمان شــد.وی ادامه داد: پس از درخواست های 
مکرر شهروندان و وعده های داده شده، به همت 
همکارانم در ســازمان زیباســازی  , آبشار رنگین 
کمان پس از مدت ها خاموشــی امشــب مجددا 
مورد بهره برداری قرار گرفت،که جلوه زیبایی به 

شبهای اهواز خواهد داد.

مدیرعامل آبفا خوزستان:

الیروبی بیش از ۷۰ درصد شبکه و خطوط فاضالب دشت آزادگان
الیروبــی بیــش از ۷۰ درصد شــبکه و خطوط 
فاضالب دشــت آزادگان مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب خوزســتان از الیروبی بیش از ۷۰ درصد 
شــبکه و خطوط اصلی و فرعــی فاضالب پس از 

سیالب در استان خبر داد. 
به گــزارش نخبــگان، صادق حقیقی پــور اظهار 
کرد: با ورود ســیل میزان دفع فاضالب در شــهر 
سوســنگرد از 2۰ هزار متر مکعب در شبانه روز 
به 6۰ هزار متر مکعب مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب خوزســتان از الیروبی بیش از ۷۰ درصد 
شــبکه و خطوط اصلی و فرعــی فاضالب پس از 

سیالب در استان خبر داد.
به گــزارش نخبــگان، صادق حقیقی پــور اظهار 
کــرد: با ورود ســیل میــزان دفــع فاضالب در 
شــهر سوســنگرد از 2۰ هــزار متــر مکعب در 
شــبانه روز به 6۰ هــزار متر مکعب در شــبانه 
روز افزایــش یافت و مدیریت و هدایت ســیالب 
شهر سوســنگرد از طریق خطوط شبکه فاضالب 
به خوبــی صورت گرفت.وی ادامــه داد: پیش از 
افزایش سطح بحران سیالب، با برنامه ریزی دقیق 
و اقــدام به موقع تمامی تیم هــای عملیاتی عالوه 
بــر الیروبی بیش از ۷۰ درصد شــبکه و خطوط 
اصلی و فرعی فاضالب، با افزایش تعداد پمپ های 
فاضالب در ایســتگاه ۱، 2، ۳، ۴، ۵ و ۸ فاضالب 
سوســنگرد، تعویض پمپ منهول پمپ ها، اصالح 

خطوط فرســوده فاضالب، عــالوه بر حل بخش 
عمده ای از مشــکالت پس زدگی فاضالب در شهر 
سوســنگرد، تمهیدات الزم برای مقابله با بحران 
سیل انجام شــد.مدیرعامل آب و فاضالب استان 
خوزســتان ادامه داد: با وجود پیشــروی آب در 
این شهرســتان و مناطق اطراف، آبرسانی به طور 
عادی در سوسنگرد و منطقه دشت آزادگان بدون 
لحظه ای وقفه انجام شــد.حقیقی پور افزود: ایجاد 
سیل بند در اطراف تاسیسات آبرسانی، دیوارکشی 
با ارتفاع سه متر در اطراف تاسیسات، ایمن سازی 
ترانس هــای برق، تامین و ذخیره ســوخت مورد 
نیاز برای اســتفاده ژنراتورهــای برقی در صورت 
قطــع برق، انتقال الکتروموتورها به ســطح باالتر 
از دیگر اقدامات صورت گرفته برای ایمن ســازی 
تاسیســات آب و فاضالب منطقه دشت آزادگان 

برای مقابله با سیل بوده است.
وی اظهار کــرد: به  دنبال افزایــش کدورت آب 
به  دلیل برداشــت از رودخانه در زمان ســیالب، 
عملیات الیروبــی کامل دو مخزن زالل ســاز به 
حجم 6 هزار متر مکعب، الیروبی پیش ته نشینی، 
بازســازی چهــار عدد فیلتــر ثقلــی و الیروبی 
کانال های ورودی آب به فیلتر، تعمیر و بازسازی 
چهار دســتگاه پمپ و الیروبی الگون های پیش 
ته نشینی برای حفظ کیفیت آب در زمان سیالب 

انجام شد.

         خبر      

 چهار پروژه بزرگ آبفا اهواز کلنگ زنی شد
   

پروژه احداث ایســتگاه پمپــاژ و اجرای خط تحت 
فشــار فاضالب خروجی مناطق مالشیه ، پردیس 
و خیابان هــای گلفام  و گلبهار بــه طول 2۷۰۰ 
متــر و قطــر لولــه ۷۱۰ میلیمتر امــروز کلنگ 
زنی شــد که مشــاور این طرح شرکت مشاور ری 
 آب و پیمانکار آن شــرکت کالســر اهواز اســت

چهارشــنبه ) دوم مردادمــاه ۹۸ ( بــا حضــور 
 ، خوزســتان  اســتاندار  شــریعتی  غالمرضــا 
حجت االســالم والمسلمین سیدعبدالنبی موسوی 
فــرد نماینده ولی فقیه در اســتان خوزســتان و 
صادق حقیقی پور سرپرســت آبفا اهواز کلنگ ۴ 
 پروژه عمرانــی فاضالب اهواز به زمین زده شــد.

این پروژ هها شامل :
پروژه احداث ایســتگاه پمپــاژ و اجرای خط تحت 
فشــار فاضالب خروجی مناطق مالشیه ، پردیس 
و خیابان هــای گلفام  و گلبهار بــه طول 2۷۰۰ 

متــر و قطــر لولــه ۷۱۰ میلیمتر امــروز کلنگ 
زنی شــد که مشــاور این طرح شرکت مشاور ری 
 آب و پیمانکار آن شــرکت کالســر اهواز اســت.

 پــروژه اجــرای اصالح نقــاط ریزشــی خطوط 
فاضالب بخش هایی از مناطق کیانشــهر و ســایر 
مناطــق پراکنده اهــواز به طول ۱۰ هــزار و26۰ 
متــر و اقطــار لولــه 6۳۰ و ۷۱۰ میلیمتر )تحت 
 فشــار( و 6۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میلیمتــر )ثقلی( .

پــروژه اجرای خط تحت فشــار فاضالب خروجی 
ایســتگاه پمپــاژ الهــادی تا بلــوار گلســتان به 
 طــول ۹۵۵ متــر و اقطــار لولــه ۷۱۰ میلیمتر .

پــروژه اجرای اصالح نقاط ریزشــی خط فاضالب 
محدوده کوی مدرس و ســایر نقاط پراکنده شهر 
اهــواز به طول ۵۰۸ متر و قطــر لوله ۴۰۰ و ۵۰۰ 
میلیمتر از دیگــر پروژه هایی هســتند که امروز 

عملیات اجرایی آن ها آغاز شد

 هفته نامه

 خوزستان

 خبر  کوتاه
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی :

تأمین اجتماعی کارآمد می تواند به تحقق اهداف شعار رونق 
تولید کمک کند.

همزمان با گرامیداشــت هفتــه تأمین اجتماعی 
نماینده مــردم خرمشــهر در مجلس شــورای 
اســالمی با مدیرکل تأمین اجتماعی خوزســتان 

دیدار و گفتگو کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تأمین 
اجتماعی اســتان خوزســتان ؛ عبداله ســامری 
نماینده مــردم خرمشــهر در مجلس شــورای 
اســالمی بــا تأکید بــر اینکه بی تردیــد تأمین 
اجتماعی کارآمد می تواند به تحقق اهداف شعار 
رونق تولید و پویایی اشــتغال کمک کند گفت : 
خدماتی که ســازمان تأمین اجتماعی در سطح 
جامعه به اقشــار گوناگون مردم عزیز کشورمان 
ارائــه می کند بی نظیر اســت و بایــد در حوزه 
قانونگذاری قوانین بگونه ای تصویب شود تا حق 
به حقدار برســد و صرفاً کســانی که در صندوق 
تأمین اجتماعی آورده دارنــد بتوانند از تعهدات 
بلند مــدت و کوتاه مدت آن بهــره مند گردند. 
سامری با اشــاره به تعامل بسیار خوب مجموعه 
مدیران ســازمان تأمین اجتماعــی با نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اســالمی افزود: ارتقاء 
ســطح کمی و کیفی خدمات بیمه ای و درمانی 
از مطالبــات به حق مردم شــریف خرمشــهر و 
مینوشهر اســت که امیدواریم با اهتمام بیشتری 

دنبال شود.
در ادامه ســید محمد مرعشــی مدیر کل تأمین 
اجتماعی استان خوزســتان با اعالم اینکه بیش 
از ۷۵ درصد از مردم  خرمشــهر تحت پوشــش 

ســازمان تأمین اجتماعی هســتند گفت : نقش 
ســازمان تأمین اجتماعی در دستیابی به عدالت 
اجتماعی و همچنین توســعه بیش از پیش رفاه 
و تأمین اجتماعی فراگیر، با تکیه بر شــعار رونق 
تولید بر کســی پوشیده نیســت و در این راستا 
بزرگترین  بعنــوان  اجتماعــی  تأمین  ســازمان 
ســازمان بیمه گر اجتماعی سعی دارد تا با بهره 
مندی از خدمــات الکترونیــک و غیر حضوری 
دسترســی به خدمات و تعهدات تأمین اجتماعی 

به ذینفعان را فراهم آورد.
 مرعشــی افزایش تعامل با مخاطبان و شــرکای 
اجتماعی از جمله بیمه شــدگان ، کارفرمایان ، 
مســتمری بگیران ، دستگاه های اجرائی و قانون 
گذاران را برای دستیابی به اهداف روشن و پیش 

رو تأثیرگذار برشمرد.

 خبر  کوتاه

برگزاری اولین جلسه شورای اداری عام اداره کل تأمین 
اجتماعی استان خوزستان

همزمان با آغار هفته تأمین اجتماعی اولین جلســه 
شــورای اداری عام اداره کل تأمین اجتماعی اســتان 
خوزستان با تاکید بر ارائه خدمات غیر حضوری برگزار 

شد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تأمین 
اجتماعی، ســید محمد مرعشــی مدیــر کل تأمین 
اجتماعی اســتان خوزستان با تأکید بر نقش سازمان 
تأمین اجتماعی در دســتیابی بــه عدالت اجتماعی 
بویژه در ســالی که از سوی مقام معظم رهبری رونق 
تولید نامگذاری گردیده اســت گفــت : ارائه خدمات 
غیرحضــوری می تواند حجم بزرگی از مشــکالت را 
برطرف نماید و می بایست نسبت به معرفی و ترویج 
فرهنگ بهره مندی از این نوع خدمات بیش از پیش 

تالش کرد.
مرعشی با اشاره به اینکه یکی از بهترین اهداف توسعه 
خدمات غیرحضوری و همچنیــن دولت الکترونیک 

ارتقاء شفافیت و سالمت اداری است، افزود : در همین 
راستا ضمن حضور کارشناسان در کارگاه های بزرگ 
، جلسات مشــترکی با مدیران دفاتر کارگزاری های 
رســمی ، فعاالن و مسئوالن ، تشــکل ها و نهادهای 
اجتماعی و مدنی مرتبط با امور بیمه شدگان ، کارگران 
، کارفرمایان و بازنشستگان و مستمری بگیران در سطح 
شعب تامین اجتماعی تابعه استان برگزار گردیده است 
که امیدواریم در آینده ای نزدیک شــاهد بهره برداری 
حداکثری مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی از خدمات 

غیرحضوری باشیم.
در این جلســه همچنین موضوعات مرتبط با وصول 
حق بیمه ، چگونگی اجرای مقررات بخشودگی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان خوش حساب ، بررسی موقعیت 
شاخص های موثر بر رتبه شعب استان و مسائل مرتباط 
با اجرای احکام آرای شــعب دیوان عدالت اداری مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
اســتان خوزســتان  اجتماعی  تأمین 
؛ مدیــر کل تأمین اجتماعی اســتان 
خوزستان در جلســه کارگروه اجرای 
بخشــودگی جرائــم  قانــون  طــرح 
کارفرمایان خوش حساب که با حضور 
دبیر کارگروه ســتاد تســهیل و رفع 
موانع تولید و نمایندگانی از ســازمان 
صنعت ، معدن و تجارت و استانداری 
خوزســتان برگزار شــد بــا تأکید بر 
حمایت از رونق تولید و در راســتای 

اجرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی 
گفت : بر اســاس این طــرح واحدهای 
تولیــدی ، صنعتی و معدنی که به طور 
غیــر ارادی و بعلت بــروز حوادث غیر 
مترقبه ، تحریم های ظالمانه و نوسانات 
ارزی با رکود یا تعطیلی مواجه شده اند 
می توانند از فرصت بدســت آمده بهره 
مند گردیده و مشــمول این طرح قرار 
گیرند.مرعشی با اشــاره به اینکه سال 
تأمین اجتماعی  نیز ســازمان  گذشته 
طرح بخشــودگی جرائــم کارفرمایان 

خوش حســاب را در راســتای تحقق 
شعار اقتصاد مقاومتی ، تولید ، اشتغال 
و بهبود فضای کسب و کار در حمایت 
همه جانبه از تولید ملّی و فعال نمودن 
کارگاه های تولیدی ، صنعتی و معدنی 
اجرا کرد، افزود: کارفرمایان گرانقدر تا 
۱۳ شهریور ماه سالجاری فرصت دارند 
تا با مراجعه به شــعب تأمین اجتماعی 
سراسر اســتان خوزســتان برای بهره 
مندی از بخشــودگی جرائم بیمه ای 

خود اقدام نمایند.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان :

کارفرمایان خوش حساب خوزستانی فرصت بهره مندی از بخشودگی جرائم را از دست ندهند.


