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آیتا  ...هاشمی  رفسنجانی یک روحانی تاریخساز بود
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت :آیتا  ...هاشــمی   رفسنجانی بی تردید از نادرمردانی
است که در معرض تابش هدایتهای امام خمینی (ره) قرار گرفت...
سرمقاله

سرمقاله

محمد      عسلی

در گذرگاه
سیل و حوادث ناگوار
باران های سیل آســای اخیر که هدیه بزرگ
خداوند به زمین های تشــنه و کشاورزان چشم-
انتظار بود دو پیام مهم با خود آورد.
نخســت اینکه در ناامیدی بســی امید است
و خداوند دعای خســتگان را اجابــت می کند و
زمانی که کمتر انتظار چنین باران های پررحمتی
می رود شــادی و امید به دل ها می آورد و شهر
و روســتا و کوه و در و دشــت و بــام و کوی و
خیابان را شست وشــو می دهد چنانکه خورشید
تأللؤ خود را در آینه نگاه خیابان های شســته به
تماشا می گذارد.
دوم ،ایــن پیــام مهــم که تمام شــهرها و
روستاهای ما در برابر سیل و باران های سیل آسا
آسیب پذیرند.
و اما بعد:
سالیان درازی است که اجازه می دهیم در کنار
و نزدیکی رودخانه ها ساختمان ســازی شود .هر
چند می دانیم اگــر چنین باران های پرآبی ببارند
آب وارد خانه ها می شود.
و می دانیم اگر در کنــار رودخانه ها راه عبور
اتومبیل ها را باز کنیم به هنگامه سیل رودخانه ها
کشــش الزم را ندارند و احتمــال وقوع حوادث
ناگوار برای بلعیدن اتومبیل ها و سرنشینانشــان
زیاد است.
می دانیم قبل از رســیدن فصل باران می باید
ســطح و عمــق رودخانه ها را خاکبــرداری و
عمیــق کنیم اما بی خیال از کنار داشــته هایمان
عبــور می کنیم تا پیوســته در حالــت دفاع و
مقابله با حوادث باشــیم و خســارات بســیار
بیشــتری را تجربه می کنیم اما برای پیشگیری
هزینه نمی کنیم.
نه فقط در زمان وقوع سیل های ویرانگر بلکه
در مسایل دیگری هم که نیاز به پیشگیری داریم
کاری نمی کنیم و در گذرگاه حادثه می نشینیم.
بســیاری از هموطنان ما در فصل تابستان از
شدت گرما خود را به آب دریا می زنند و متأسفانه
به علت بی تجربگی نســبت به شنا در دریا خفه
می شــوند .پس باید به اندازه کافی حتی در کنار
رودخانه ها و سواحل دریاها استخرهای شنا دائر
کنیم.
بســیاری از هموطنان ما به علت عدم رعایت
مقررات راهنمایی و رانندگی و به علت جاده-های
ناهموار و کم عــرض و غیرفنی و یا اتومبیل های
معیوب و ناســالم در جاده هــا گرفتار تصادفات
عدیده می شوند و ناخواسته جان به جان آفرین
تسلیم می کنند.
ناگفته پیداست که خسارت های جانی از دست
دادن جوانان و یا سرپرســتان خانوارها بســیار
بیشتر از خسارت های مالی مانند از دست دادن
اتومبیل ها و یا وسایل خانه های در معرض سیل
است و همه این مسایل را به خوبی می دانیم اما
در برابر حوادث تسلیم می شــویم و یا به دفاع
می پردازیم.
دفاع در برابر اعتیــاد ،در برابر طالق ،در برابر
بیکاری و در رابطه با فساد اداری کارساز نیست
ما به پیشگیری کارشناسانه نیاز داریم.
ما خــود را در گذرگاه حادثه قرار می دهیم و با
زحمت بسیار و خســارت های بی شمار گاه جان
می بازیم و گاه جان به سالمت می بریم.
چه بایدمان کرد؟
آیا جز این راهی هســت که در اختصاص
بودجه  های ســاالنه درصد قابل توجهی برای
پیشگیری از حوادث و وقایع ناگوار اختصاص
دهیم؟
بسیاری از روستاهای در گلوگاه های سیل و در
رهگذار حادثه را باید به محل های مناســب کوچ
دهیم.
برای مقابله با بســیاری از معضالت اجتماعی
باید فرهنگ سازی کنیم.
اگر از این همــه آب های ســرگردان که به
رودخانه ها و دریاها می پیوندند هر ایرانی پنجاه
لیتر ذخیره کند چهار میلیارد لیتر ذخیره آب خانگی
خواهیم داشت که می توان از آن برای باغچه ها و
یا شست وشو استفاده کرد و این یکی از راه های
ذخیره ســازی و صرفه جویی اســت .کاری که
معموالً ژاپنی ها در خشکسالی انجام داده اند.
به منظور پیشگیری از هدررفت آب های حجیم
باران می توان با ایجاد منابع ذخیره ســازی آب
و یا سدهای بیشــتر فصلی و یا هدایت آب های
سرگردان به چاه های خشک و کم آب ،این گوهر
حیاتی را ذخیره سازی کرد.
می توان قبل از وقوع ســیل پایه های پل های
فرسوده را تقویت کرد.
می توان ساختمان های قدیمی و متزلزل را که
اد امه د ر ستون روبرو
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بیطرفی و بیغرضی را در انتخابات به جد دنبال میکنیم
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه « 29اردیبهشتماه سه انتخابات را در کشور داریم»
گفت :در انتخابات به جد بهدنبال بیطرفی و بیغرضی هستیم...

پایان نشست آستانه و تعیین موعدی جدید برای مذاکرات
نشست آستانه پایان یافت و توافق شد در کمتر از یک ماه نشست دیگری در    باره
ادامه مذاکرات برگزار شود...

یک تحلیلگر ارشــد سیاسی آمریکا گفت که
اگرچه توافق هســته ای ایــران و گروه  5+1در
معرض خطر قرار دارد ،ایران نمیخواهد کســی
باشد که این توافق را نابود میکند.
به گــزارش ایســنا ،مــارک فیتــز پاتریک
کارشناس ارشد سیاسی و دستیار معاون وزیر امور
خارجه پیشین آمریکا در گفتوگو با شبکه خبری
فاکس نیوز به ســواالتی در    بــاره رویکرد دولت
جدید آمریکا در قبال توافق هستهای و گروه 5+1
که در ژوئیه  2015میان این کشورها حاصل شد،
پاسخ داد.
وی گفت :از نظر من کامال روشــن است که
توافق هستهای در معرض خطر قرار دارد اما این
نکته قابل توجه اســت که ایران نمیخواهد این
توافق را زیر پا بگــذارد .بنابراین احتماال اقدامات
تالفی جویانه انجام خواهد گرفت و ایران با فشار
بیشتری مواجه میشود و از منافع اقتصادی مورد
انتظار بهره نمیبرد .ایران ،آزمایشهای موشکی
بیشــتری انجام خواهد داد و پس از یک ســال
توافق تحت فشارهای سخت قرار خواهد گرفت.
فیتز پاتریک که در حال حاضر ریاست موسسه
بین المللی مطالعات اســتراتژیک ( )IISSرا بر
عهــده دارد ،افزود :اگر توافــق به هر دلیلی نابود
شــود و ایران بخواهد ســطح غنی سازی خود را
باال ببرد تا ظرف چند ماه به اورانیوم با غنای باال
دست پیدا کند ،در این شرایط صحبت  های جدی
در    باره ابعاد یک حمله نظامی  به میان میآید.
معاون سیاســی وزیر کشــور با بیان اینکه «29
اردیبهشــتماه ســه انتخابات را در کشــور داریم»
گفــت :در انتخابــات به جــد بهدنبــال بیطرفی و
بیغرضی هستیم.
به گزارش ایســنا ،علیاصغر احمدی در جلســه
شورای اداری استان ســمنان ،بر لزوم رعایت قانون
تاکید و اظهار کرد :بهعنوان مسئول اجرایی انتخابات
بر اساس نظر امام راحل میزان را رای ملت دانسته و
باور داریم که رای ملت ،حقالناس اســت و با اجرای
مر قانون از آن حفاظت میکنیم.
وی بر ضرورت پرهیز از تهمت به افراد و جریانها
تاکید و تصریح کرد :احزاب باید بدانند که هماکنون
نشست آســتانه پایان یافت و توافق شد در
کمتر از یک ماه نشســت دیگری در    باره ادامه
مذاکرات برگزار شود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از ســایت العهد،
جلسه اصلی کنفرانس آســتانه در    باره بحران
سوریه با مشــارکت نمایندگان نظام سوریه و
مخالفان و کشورهای ناظر در حالی پایان یافت
که توافق شده موعدی جدید در    باره مذاکرات

یک مقام پیشین آمریکا:

ایران نمیخواهد توافق
هستهای را زیر پا بگذارد

وی گفــت کــه اگرچه عقل ســلیم میگوید
که چند کشــور طرفهای این توافق هســتند و
آمریکا بــه تنهایی نمیتواند ایــن توافق را کنار
بگذارد ،واشنگتن قادر است با ممانعت از تجارت
کشــورهای اروپایی با جمهوری اســامی  عمال
موجب نابودی این توافق شود.
بــه گزارش فاکس نیوز ،فیتــز پاتریک معتقد

اســت که برای دور کردن ایــران از اقداماتی که
می  تواند بــرای امنیت آمریــکا و متحدانش در
منطقه مضر باشد ،فشــار بر این کشور همچنان
باید حفظ شــود کــه میتواند شــامل تدابیری
همچــون تحریمهای جدید دولــت ترامپ علیه
ایران باشد.
وی در ادامــه بــه ارائه توصیههــای خود به

معاون سیاسی وزیر کشور:

بیطرفی و بیغرضی را در انتخابات به
جد دنبال میکنیم
بهار احزاب است و میتوانند براساس قانون در زمان
قانونی به انتخابات وارد شده و تبلیغات کنند اما این
تبلیغات نباید به تخریب و تهمت بیانجامد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه «وظیفه
مراجع چهارگانه بیان ســوابق افراد است و وظیفهای
فراتــر از آن در انتخابــات ندارند» افــزود :مراجع

چهارگانه باید بداننــد که تصمیمگیری با هیاتهای
اجرایی و نظارت است و به این حوزهها وارد نشوند.
احمدی بــا انتقاد از حرمتشــکنیها در فضای
سیاســی گفت :دولت به انتقاد ســازنده باور عمیق
داشته و از آن اســتقبال میکند اما برخیها به بهانه
نقد به تخریب دولت میپردازند و این زیبنده فعاالن

پایان نشست آستانه و تعیین موعدی جدید
برای مذاکرات

در کمتر از یک ماه برگزار شد.
وزارت خارجه روســیه اعالم کرد :میتوان
نشست آستانه دو را موفقیت آمیز خواند.
یک منبــع در این هیأتها گفــت :از بین

پیشنویسهــای پیشــنهادی برای بررســی
طرح اجرای آتشبس در ســوریه اســت این
ســند گامهایی را که دولت سوریه و مخالفان
باید برای تثبیت آتشبس بردارند ،مشــخص

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در این زمینه
پرداخت و گفت :من به وی در    باره لفاظیهایش و
تعیین خطوط قرمز هشدار میدهم .به عنوان مثال
زمانی که به ایران گفته شــد؛ " به طور رسمی  به
شما هشدار میدهیم" اقدامی  مبهم است .ترسیم
یک خط قرمز مبهم شبیه این ،طرف مقابل را به
عبــور از آن و آزمایش آن دعــوت خواهد کرد و
سپس دولت با یک خطر مواجه خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر ارشــد مســائل سیاسی،
خطر این اســت که یک خط قرمز مبهم و گنگ
تعیین شود که به طرف مقابل این باور را میدهد
که میتواند به آمریکا امر و نهی کند.
وی همچنین به آزمایشهای موشــکی ایران
اشــاره کرد و گفت :ایران آزمایشهای موشکی
بیشــتری انجام میدهد ،اما هر آزمایش موشکی
خطرناک نیست .این کشور به تازگی یک موشک
دیگر آزمایش کرد که یک موشــک بالســتیک
نبود که بتواند کالهک هســتهای حمل کند ،این
یک موشک ضد کشــتی بود .ما نباید به سرعت
به ســمت هر آنچه ایران انجام میدهد برویم و
بگوییم که برای آمریکا خطرناک است .ما باید در
ارزیابیمان در    باره جمهوری اسالمی  دقت کنیم،
این توصیه من است.
فیتز پاتریک همچنین به دستور جدید ترامپ
بــرای ممنوعیت موقت ورود اتباع هفت کشــور
مســلمان ،از جمله ایران پرداخت و آن را نگران
کننده خواند.
این بخش نیست.
وی بر لزوم هوشــیاری همه فعاالن سیاســی،
احزاب ،مســئوالن و اقشــار مختلف مــردم تاکید
کرد و افزود :منافقیــن و تکفیریها همواره مترصد
ضربــه زدن بــه نظام و مردم هســتند و دســت از
ســر انقالب ما برنمیدارند لــذا در انتخابات باید با
هوشیاری عمل کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشــور با بیان اینکه «در
ایام نزدیک به انتخابات شایعهسازی و تهمت زیادتر
میشــود» از گروهها و احزاب خواست که بهمنظور
ضربــهزدن بــه رقبای سیاســی خود بــه مطالبات
مردمی  دامن نزنند.
کرده است.
وی افــزود :ســند دیگر مربوط بــه ایجاد
کارگروه مشــترکی برای نظارت بر آتشبس با
مشارکت ایران ،ترکیه و روسیه است.
تلویزیــون ســوریه نیز اعالم کــرد :امروز
نشســتهایی دو جانبه برگزار شد و پیشبینی
میشود در جلســهای علنی دو طرف روسیه و
قزاقستان صحبت کنند.
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می توانند با شماره تلفنهای مستقیم  071-36260820و  071-36283684تماس حاصل فرمایند.
ﻧﺎم ﻣﻠﻚ

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ زﻣﻴﻦ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻮارض

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در

آدرس

ﺳﺘﺎرﺧﺎن

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ-اداري

4/782/310/000

5/618/977/421

521/000/000

ﺑﻠﻮار ﻣﻄﻬﺮي-

)ﺗﻮﻣﺎن(

)ﺗﻮﻣﺎن(

ﻣﺰاﻳﺪه )ﺗﻮﻣﺎن(

ﻧﺒﺶ ﺳﺘﺎرﺧﺎن

شرایط مزایده:
-1مبلغ پیشنهادی منحصرا ً مربوط به بهای زمین بوده و در زمان عقد قرارداد مبلغ پروانه به شرح موافقت اصولی صادر شده به شرح
جدول فوق الذکر ،به مبلغ فوق اضافه می گردد.
-2شــرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شــرکت در مزایده را براساس مبالغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت
ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب ســپرده شماره  700791888145بانک شهر شعبه چمران
واریز و ارایه نمایند.
-3متقاضیان می توانند در هر یک از ردیفهای مورد مزایده شرکت و با رعایت شرایط مزایده ،پیشنهاد قیمت ارایه نمایند.
-4برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-5نحوه پرداخت :برنده مزایده می بایســت  100درصد مبلغ عوارض و  90درصد قیمت پیشنهادی زمین را پس از ابالغ برنده پرداخت
نماید و مابقی بهای زمین همزمان با انتقال سند از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
-6بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
-7از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
-8آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1395/12/16می باشد.
-9محل تسلیم پیشنهادات شیراز ،ابتدای بلوار چمران ،ساختمان معاونت مالی و اقتصادی ،دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
-10بدیهی است هزینه انتشار آگهی ،کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده های مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یا
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-11به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-12تاریخ بازگشــایی پاکات در کمیســیون مزایده :پیشــنهادات واصله  10صبح روز سه شــنبه مورخ  1395/12/17در محل سازمان
ســرمایه گذاری و پروژه های مشارکتی شــهرداری شــیراز واقع در ابتدای بلوار شــاهد ،باغ مهر جوان باز خواهد شد .ضمن ًا حضور
پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون بالمانع می باشد.
-13شــرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری تهران
تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
-14با توجه به پرداخت نقدی بهای ملک مزبور ،این مزایده مشمول مصوبه شماره /95/1526ص تاریخ  1395/3/18شورای اسالمی  شهر
شیراز مبنی بر اعطای اوراق بستانکاری معادل  20درصد مبلغ پرداخت شده به ذینفع تا سقف ده میلیارد ریال و  25درصد مبلغ پرداخت
شده به ذینفع نسبت به مازاد ده میلیارد ریال می باشد.
-15سایر جزییات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
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انصاری:

آیتا  ...هاشمی  رفسنجانی یک روحانی
تاریخساز بود

معــاون حقوقــی رئیسجمهور گفــت :آیتا  ...هاشــمی
  رفســنجانی بی تردید از نادرمردانی اســت کــه در معرض
تابــش هدایتهای امام خمینی (ره) قــرار گرفت و با تکیه بر
مکتــب امام خمینی (ره) به قهرمانی ملی و تاریخی و روحانی
تاریخ ساز تبدیل شد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین مجید انصاری
معاون حقوقی رئیسجمهور در مراسم بزرگداشت چهلمین روز
آیتا  ...هاشمی  رفســنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظــام در حرم امام خمینــی (ره) اظهار کــرد :گرچه برپایی
امکان گرامی  داشــت برای شــخصیت  های بزرگ به نشــانه
ابراز ادب و ســپاس از زحمات آنهاست ،در    باره مردانی مانند
آیتا  ...هاشمی  رفســنجانی برگزاری مراسم  های بزرگداشت و
تکریم نه تنها نشــان از ابراز ادب و سپاس از زحمات کسانی
اســت که عمر خود را وقف مردم  ،اســام و ایران کرده اند
بلکه بازخوانی تاریخ انقالب اســامی  و اهداف و آرمان  هایی
اســت که این مردان برای تحقق آنها پروانه وار عمر خویش
را صرف کرده اند.
وی خاطر نشــان کرد :امروز آیتا  ...هاشمی  رفسنجانی از
میان ما رفته اند اما صحیفه بلنــد و منظومه پرافتخار زندگی
او کــه طی بیش از  60ســال در عرصه  های مختلف از جمله
تعلیم و تهذیب نفس ،مبارزه با اســتکبار و اســتبداد ،خدمت
رســانی به مردم و به حمایت و همراهی از امام خمینی (ره) و
رهبر انقالب و تاسیس نهادهای نظام اداره کشور و اداره جنگ
جان فشانی کرده است.
انصــاری گفت :هر صفحه از این کتاب مبارک و هر روز از
زندگی پر بار و پرثمر آیتا  ...هاشمی  رفسنجانی برای آیندگان
و کسانی که می  خواهند انسان در تراز اسالم زندگی کند و در
تراز انقالبی بودن امام انقالبی وار تا آخر بایســتند و همچنین
برای همه مدیرانی که می  خواهند کشــور را در بســتر رشــد
آبادانی و عمران بسازند درس  های فراوانی دارد.
معاون حقوقــی رئیسجمهور با بیان اینکه خوشــبختانه
در  40روز پس از رحلت آیتا  ...هاشــمی  در محافل گوناگون
بخش  هایی از خدمات و اقدامات این مرد بزرگ بازگو شــده
اســت ،تاکید کرد :به عقیده من که از امــروز به بعد آغاز راه
معرفی ایشان و انقالب اسالمی  است.

ارتشی از رباتهای کوچک در مقابل
سرطان

محققان آلمانی راهی برای دســتکاری جداگانه هر یک از
رباتهای گروهی و اختصاص وظایف خاص به آنها با استفاده
از میدان مغناطیسی ایجاد کردهاند.
به گزارش ایســنا به نقل از انگجــت ،پیش از این ،کنترل
دقیق دســتگاههای میکروسکوپی بســیار مشکل بود چرا که
همه آنها با یک شــیوه و توسط یک میدان مغناطیسی کنترل
میشــدند اما محققان این پژوهش اظهار کردند که با استفاده
از این روش جدید میتوان این دســتگاههای بسیار کوچک را
در درون بدن انسان دستکاری کرد.
دانشمندان در حال حاضر و با بهرهگیری از این روش جدید
مایل به اســتفاده از یک ارتش رباتیک برای رساندن دانههای
رادیواکتیو به طور خاص به تومورهای سرطانی در بدن هستند.
درمان ســرطان با این روش به بافتهای ســالم آسیبی
نرسانده و عوارض جانبی مضر را کاهش میدهد.
بــه گفته محققان ایــن پژوهش از ایــن روش همچنین
میتوان برای ایجاد ایمپلنتهای پزشکی که در طول زمان و
با بهبود فرد تغییر مییابند استفاده کرد.

ارتش آمریکا احتماال نیروی رزمی  به
سوریه میفرستد

شــبکه خبری ســیانان اعالم کرد :وزارت دفاع آمریکا
احتمــاال نیروی زمینی برای جنگ در شــمال ســوریه اعزام
میکند تا روند جنگ با داعش را سرعت دهد.
به گزارش ایســنا ،یک مقام دفاعی آمریکا در گفتوگو با
سیانان تاکید کرد :احتمال دارد شما به زودی شاهد نیروهای
جنگی زمینی آمریکا در سوریه باشید.
با این حال این مقام تاکید کرد که تصمیم نهایی را دونالد
ترامپ ،رییس جمهوری آمریکا اتخاذ خواهد کرد.
ترامپ اخیرا به وزیر دفاع آمریکا دســتور داده تا طرحهای
جدیدی را تا اواخر همین ماه برای مبارزه با داعش ارائه کند.
حرکــت مذکور بــه صــورت چشــمگیری عملیاتهای
نظامی  آمریکا در ســوریه را تغییر میدهد .البته این در صورتی
اســت که ترامپ آن را تاکید کنــد و نیروها ظرف چند هفته
مستقر شوند.
تاکنون تنها تیمهای کوچکی متشکل از نیروهای عملیاتی
ویــژه ارتش آمریکا در ســوریه فعالیت داشــتهاند و به گروه
اپوزیسیون ضد داعش عملیاتهای مشاورهای ارائه میدهند.
مقامهای آمریکایی پیشتر نیز در    باره اســتقرار نیروهای
زمینــی پیشــنهاد داده بودند امــا هرگز طرحــی به صورت
رســمی  ارائه نشد .دولت باراک اوباما هرگز با این ایده موافقت
نکرد چراکه نگران خطرات آن بود.
اد امه از ستون روبرو

در حال فرو ریختن هســتند به علت آسیب های
احتمالی تخریب کرد.
می توان در شیار ارتفاعات همجوار شهرها و
روستاها درختکاری کرد تا از ریزش آب باران و
وقوع سیالب های سرازیر شده پیشگیری کرد.
و بسیار کارهای پیشگیرانه دیگری که جای آن
در این نوشتار نمی گنجد.
و در پایان باران رحمت است آن را به زحمت
تبدیل نکنیم.
والسالم

