در اين ستون پيامها،متنها ،عكسنوشتها و خبرهاي كوتاه
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون
هيچگونه توضيح و تفسير .بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد
يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست.
-----------------------------------------------------

3

| روزنامه جوان |ش��ماره 5724

چهارش��نبه  23م��رداد  12 | 1398ذيالحجه | 1440

سرويس اجتماعي 88498440

پرونده خودروساز بزرگ با  23متهم به دادگاه ويژه رفت
طبق گفته سخنگوي دستگاه قضا پرونده خودروساز بزرگ با دايره متهماني از مديران سابق شركت خودروساز گرفته
تا برخي مقامات به دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخاللگران اقتصادي رفت

عبداهلل گنجي با انتش�ار اين عكس نوشت :شبكه ملكه با چه
زباني و با چه روشي به فارسي زبانها (بخوانيد ايرانيان) بگويد حيوانات
هم كه همجنسگرا نبودند از ش��ما جل��و زدند .چ��را از تمدن عقب
ماندهايد؟ جالب اينكه در متن براي دو پنگوئن كه همجنسگرا معرفي
كرده از واژه «پسرها»استفاده كرده.
-----------------------------------------------------

زهرا هاب با انتش�ار اين عكس نوشت :شيخ زكزاكي رو
بعد چند ماه پيش��رفت بيمارياش با همراهي نيروهاي امنيتي
باالخره بردن هند ،بيمارستان .حاال س��فارت امريكا در هند به
بيمارستان فش��ار آورده كه از ارائه خدمات پزشكي به دبيركل
جنبش اسالمي نيجريه خودداري كنن؛ باالخره امريكا هست و
يگانه منجي حقوق بشر!
-----------------------------------------------------

مجيد قرباني با انتشار اين عكس نوش�ت :االن تو امريكا
دارن ميگن :هر جاي دني��ا بري بگي اينا معلم��ن نه پليس بهت
اقامت دائم ميدن! پ.ن :آمادگ��ي معلمهاي امريكا براي مقابله با
تيراندازي در مدارس!
----------------------------------------------------محمد امينيرعيا نوشت :در س��ال  ۹۷حدود  ۷هزار ميليارد به
زيان انباش��ته بانك سرمايه افزوده شده اس��ت .به عبارتي هر يك روز
فعاليت اين بانك ،حدود ۲۰ميليارد تومان خسارت روي دست اقتصاد
ايران ميگذارد ،ولي بانك مركزي تصميمي براي جلوگيري از فعاليت
اين بانك ندارد.
-----------------------------------------------------

احكام صادره شعب ويژه مفاسد اقتصادي باز
هم موضوع آغازين نشست خبري سخنگوي
دس�تگاه قضا بود .بع�د از اعلام حبسهاي
طوالني مدي�ران پرش�ين خودرو ك�ه هزار و
 379فق�ره ش�كايت و كالهب�رداري در آن
وجود دارد ،اس�ماعيلي توضيحاتي را درباره
پرونده خودروساز بزرگ ارائه كرد .پروندهاي
با 23متهم كه برخي از متهمان در زمره مديران
سابق ش�ركت خودروس�از هس�تند و برخي
ديگرنيز خودروها را به صورت سبدهاي بزرگ
از خودروس�از دريافت و رانت و انحصار ايجاد
كرده بودند .طبق گفته س�خنگوي دس�تگاه
قضايي برخ�ي مقامات نيز ج�زو متهمان اين
پرونده هستند .پروندهاي كه كيفرخواست آن
صادر شده و به دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم
اخاللگران اقتصادي رفته است .وي البته تأييد
كرد ك�ه پروندههاي جديدي ه�م در موضوع
خودروسازان در دستور كار قرار گرفته است.

غالمحسين اس��ماعيلي ،در هش��تمين نشست
خبري برخي از احكام صادره شعب ويژه مفاسد
اقتصادي را قرائت كرد .برخ��ي از احكام مربوط
به ش��عب ويژه ميش��د كه قطعي و برخي ديگر
غيرقطعي بود .رسيدگي به پرونده شركت آرمان
پرشين پارس (معروف به پرشين خودرو) ،از جمله
موارد مورد اشاره سخنگو بود كه طبق گفته وي،
متهمان آن داراي حبسهاي طوالني هستند.
پرونده خودروسازي
در همين راستا سخنگوي دستگاه قضا از ارسال
پرونده خودروس��از به دادگاه وي��ژه اقتصادي با
 23متهم خب��ر داد .وي در تش��ريح اين پرونده
بيان داش��ت :پرونده مديران يكي از شركتهاي
خودروساز در دادس��راي تهران مفتوح بود .اين
پرونده با  23متهم كه برخي از متهمان در زمره
مديران سابق ش��ركت خودروس��از و برخي نيز
كساني هستند كه خودروها را به صورت سبدهاي
بزرگ از خودروساز دريافت و رانت و انحصار ايجاد
ميکردند و همچنين برخ��ي مقامات ديگر جزو
متهمان اين پرونده هستند كه كيفرخواست صادر
شده و به دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخاللگران
اقتصادي ارسال شده است.
اين خبر در حالي بود كه اس��ماعيلي در بخش
ديگ��ري از اين نشس��ت ،در پاس��خ به س��ؤال

گزارش یک

نيره ساري

حامد عطايي| ميزان

خبرنگاران در مورد ممنوعالخروجي مديرعامل
س��ايپا و همچنين مسدودش��دن حسابهاي
مديرعامل ايران خودرو اينگونه پاس��خ داد كه
پروندههاي جديدي در دس��تور كار است .وي
تأكيد كرد :نس��بت به پرونده خودروس��ازان از
ناحيه بازرسي كل كش��ور مأموريتهايي داده
ش��ده تا عمليات خودروس��ازان را در فروش و
واگذاري بررسي كنند.
هيچ كس در قوه قضائيه خط قرمز نيست
اسماعيلي به سؤال خبرنگار «جوان» هم اينگونه
پاس��خ داد ،با توجه به تأييد داد و س��تد يكي از
مسئوالن سابق قوه قضائيه توسط دادستان كل

كشور ،اگر اين فرد در اعمال ارتكابياش همكاراني
در بين مس��ئوالن فعلي قوهقضائيه داشته باشد،
دستگاه قضايي با اين اشخاص مسئول هم برخورد
خواهد كرد؟
اس��ماعيلي در پاس��خ تصريح ك��رد :بارها اعالم
كرديم ،مته��م مدنظر مع��اون قوهقضائيه نبوده
اس��ت .كس��ي كه معاون نيس��ت را مدام معاون
قوهقضائيه ميگوييم .چرا اينقدر بيتوجه نسبت
به موضوعات هستيم .اين فرد معاون قوهقضائيه
نبوده بلكه معاون يك��ي از بخشهاي قوهقضائيه
بوده اس��ت .اعالم كردم و ميكنم كه قوهقضائيه
در برخورد با مفاس��د ،اولويتش درون دستگاهي

اس��ت و قاطعانه ،س��ختگيرانه ،بدون اغماض و
بدون مالحظه اين و آن ،با مفاسد برخورد ميكند
و همين رويه را با مالطفت بيش��تر نيز نسبت به
مفاسد برون دستگاه قضا خواهد داشت .مطمئن
باش��يد هيچكس در قوه قضائيه به ويژه در دوره
جديد خط قرمز به حس��اب نميآيد .رس��يدگي
به اين پرونده با جديت در حال انجام اس��ت و هر
شخصي كه در اين پرونده مورد اتهام قرار گرفت
و داليلي براي توجه اتهام به دست آمد ،مطمئن
باشيد قوهقضائيه رسيدگي ميكند و مالحظه اين
و آن را نميكند.
پرونده معاونان سابق بانك مركزي
دادگاه مربوط به معاونان س��ابق بانك مركزي از
ديگر موضوعات مورد اش��اره سخنگو در نشست
ديروز بود .سخنگو تأكيد كرد :دادگاه اين پرونده
در حال برگزاري است .اينكه علني بوده به معني
حض��ور خبرنگاران نيس��ت گاهي ب��ه دليل نوع
تحقيقات الزم است حاضران جمع محدود باشند
و توصيه دارم ،مردم صبوري كنند تا دادگاه تصميم
قضايي خود را بگيرد .وي البته در مورد انتقادات
مطرح شده به كيفرخواست اين پرونده گفت :اين
پرونده در دادگاه در حال رسيدگي است و بعد از
ختم دادرسي همه ابهامات رفع ميشود و سعي
نكنيم ابهامآفريني كنيم.
وي همچنين در بخش ديگري از نشست ضمن
تأكيد بر اينكه تمام اهتمام ما بر ارتقاي وضعيت
عفاف و حجاب جامعه قانوني است ،اظهار داشت:
دستگاههاي بيست و ش��ش گانه تكاليف محوله
خودشان را در اجراي سند تحول مصوب شوراي
عالي انقالب فرهنگي به خوبي انجام ندادند.
نوبت تجديدنظر در پرون��ده برادر رئيسجمهور
و تس��ريع در روند رس��يدگي به پرون��ده برادر
معاون اول ،تأييد بازداش��ت متهم پرونده بابك
زنجاني ،كذب بودن خبر فيلترينگ اينستاگرام،
حمايت دس��تگاه قضا در مورد حوادث كشمير
و دف��اع از مس��لمانان ،راهان��دازي مجتمع ويژه
رس��يدگي به جرائم اقتصادي در دادگس��تري
استان تهران ،ايجاد تمهيدات الزم براي دريافت
گزارش��ات مردمي و س��ازمانهاي مردم نهاد و
تش��ويق گزارشدهندگاني كه اطالعات مربوط
به حوزه مفاس��د اقتصادي را اع�لام ميكنند از
ديگر موضوعات مطرح ش��ده در نشست خبري
روزگذشته سخنگوي قوهقضائيه بود.

فعاليت غيرقانوني «مدارس طبيعت» طبيعي نيست!

شوپرورش و سازمان حفاظت محيطزيست بر غيرقانوني بودن مدارس طبيعت اين مدارس همچنان بازند
با وجود اذعان آموز 

محمد جدي با انتشار اين عكس نوشت :اگر يكي پيدا ميشد
قيمت لوازم كامپيوتر تو اي��ران رو توضيح م��يداد ،خيلي خوب بود.
مانيتور  ۲۷اينچ مرسوم حدود ۱۷۰دالره كه با دالر  ۱۲تومني ميشه
دو ميليون .ولي قيمت فروشش��ون حدود پنج تا شش تومن است! يا
دالر رو ۳۵تومن حساب ميكنن يا سود و گمرك رو  ۲۰۰درصد براي
جنسي كه خيلي هم فروش داره.
-----------------------------------------------------

كانال تلگرامي مكتوبات با انتش�ار اين عكس نوشت :رامبد
جوان و همس��رش پس از بهدنيا آوردن فرزندش��ان در كانادا به ايران
برگشتهاند و حاال سلبريتي گستاخ از مردم و رسانههاي منتقد نارحت
شده و منتقدان سفرش را آدمهاي بيادب و افسرده ميداند! البته كه
مردم از رانت و پورس��انت و ويژهخواريهاي ش��ما در روبيكا و  780و
رسانه ملي بيبهرهاند و خوشگذرانيهاي شما را ندارند تا حالشان مثل
شما خوب شود.
-----------------------------------------------------

محمد عزيزي با انتش�ار اين عكس نوش�ت :ش��هرداری
آمستردام یعنی پایتخت هلند ،دیده مردمش��ون خیلی نایس و با
فرهنگند و یه جای سالم و تمیز نذاشتن توی شهر ،تصمیم گرفته
دستشوييهایی به این شکل همه جای شهر نصب کنه تا بوی گند
ادرارشون شهر رو پر نکنه  .چیزی بهنام حیا و خجالت کشیدن برای
غربیا مفهومی نداره.

در كن�ار ان�واع و
گزارش 2
اقس�ام م�دارس
كبري فرشچي
پول�ي و خصوصي
كه طي سالهاي اخير به شكل قارچگونهاي در
فضاي تعليم و تربيت رش�د كرده ت�ا آپارتايد
آموزش�ي را به نفع ثروتمندان جامعه ش�اهد
باش�يم ،چند س�الي ميش�ود نوع ديگري از
مدارس تحت عنوان مدارس طبيعت به عنوان
جديدترين گونه م�دارس در نظام آموزش�ي
كشور سر برآوردهاند .سبك و سياق آموزشي
اين مدل جدي�د از م�دارس به ش�كلي كام ً
ال
متفاوت از مدارس جاري كش�ور اس�ت كه بر
مبناي اجراي اهداف برخي اس�ناد بينالمللي
نظير س�ند  2030طراحي شده است .به همين
خاطر هم دو نهاد اصلي مس�ئول در اين ماجرا
يعنيوزارتآموزشوپرورشوسازمانحفاظت
محيطزيست هر دو خود را كنار كشيده و تأكيد
دارند« :مدارس طبيعت قانوني نيست»! براين
اساس نه آموزش و پرورش به اين مدارس مجوز
داده و نه سازمان حفاظت محيط زيست فعاليت
آنها را مجاز و قانوني ميداند .ب�ا تمام اينها به
گفته سيدمحمدجواد ابطحي عضو كميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس  80مدرسه طبيعت
در چهار استان كشور وجود دارد؛ مدارسي كه
پيگير اجراي سند 2030هستند و در آنها حتي
دانشآموزان  12ساله در استخرهاي مختلط در
س�اعت ش�نا ب�ا ه�م تعلي�م ميديدن�د!

سال  92بود كه نخستين مدرسه طبيعت توسط
يک شخص داراي سابقه دادگاه و با مجوز سازمان
حفاظت محيطزيست در مشهد آغاز به كار كرد؛
هدف از تأس��يس اين مدارس ساختارشكني از
مدارس متنوع موجود بود .در اين مدارس زندگي
با حيوانات خانگي از جمله س��گ و گربه آموزش
داده ميش��ود و چندان قيد و بن��دي به رعايت
مسائل ش��رعي وجود ندارد .تا جايي كه ابطحي
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس جو
حاكم بر اين مدارس را اينگونه توصيف ميكند«:
عمده اين مدارس پيگير س��ند 2030هستند و
حتي دانشآموزان تا  12س��اله در اس��تخرهاي
مختلط در ساعت ش��نا با هم تعليم ميديدند».
به گفته وي مؤسس اين مدارس سابقه عضويت
در س��ازمان چريكهاي فدايي خلق داشته و در
سال  62دستگير شده و س��ابقه زندان دارد .وي
پس از آزادي از زندان ،نخستين مدرسه طبيعت را
در مشهد تأسيس ميكند و پس از آن تعداد اين

مدارس تا جايي رشد ميكند كه حاال  80مدرسه
طبيعت داريم.
هميشه پاي يك زن در ميان است!
با رفت��ن معصوم��ه ابت��كار از س��ازمان حفاظت
محيطزيس��ت اي��ن س��ازمان ديگر ب��ه مدارس
طبيعت مجوز تأس��يس نداد و براساس بخشنامه
24بهمن سال  96سازمان حفاظت محيطزيست،
صدور مجوز فعاليت براي مدارس بر عهده وزارت
آموزش و پرورش گذاشته ش��د .در اين بخشنامه
رياست سازمان حفاظت محيطزيس��ت ،ادارات
كل استانها را موظف كرده بود از صدور هرگونه
مجوز جديد براي تأسيس مدارس طبيعت پرهيز
كنند .سوي ديگر اين ماجرا يعني وزارت آموزش
و پرورش هم فعاليت م��دارس طبيعت را قانوني
نميداند .مه��دي نويد ادهم دبير ش��وراي عالي
آموزشوپرورش ب��ا تأكيد بر اينك��ه نهاد مرجع
مجوزدهنده تأسيس مدرس��ه براي دانشآموزان
از دبستان تا پايان دبيرس��تان ،آموزش و پرورش
است و مجوز تأسيس مدارس را ادارات در آموزش و
پرورش صادر ميكنند ،ميافزايد«:تاكنون مجوزي
به نام مدارس طبيعت توسط اين شورا صادر نشده و
مصوبه ابالغي در اين خصوص وجود ندارد ».با تمام
اينها مدارس طبيعت معلوم نيست چگونه و با چه
مجوزي فعال هستند و طي پنج سال تعدادشان به
80مدرسه در چهار استان كشور رسيده است.
فعاليت غيرقانوني
روزگذش��ته هم يكبار ديگر عيس��ي كالنتري،
رئيس سازمان حفاظت محيطزيست پاي مدارس
طبيعت را به ميان كشيد و گفت«:اين مدارس به
صورت غيرقانوني فعالي��ت ميكردند و مجوزي
نداشتند اگر يكي از كودكان حاضر در اين مدارس
آسيب ميديد يا سازمان محيطزيست بايد ديه
پرداخت ميكرد يا مسئوالن زنداني ميشدند».
بنا به تأكيد وي طبق فت��واي مراجع فعاليت اين
مدارس غيرشرعي است .كالنتري تصريح كرد«:ما
وقتي با اين فتوا مواجه شديم ديگر به دنبال كسب
مجوزها براي تأس��يس م��دارس نرفتيم .ضمن
اينكه بر اساس پايشهاي وزارت اطالعات ،به ما
رسماًاعالم شد كس��اني كه مجوز اين مدارس را
صادر ميكردند ،عضو حزب منحله توده بودهاند و
صالحيت مديريت اين مدارس را ندارند».
سازمان حفاظت محيطزيست مقصر است
رضوان حكيمزاده ،معاون آموزش ابتدايي وزارت
آموزش و پرورش هم معتقد است ،ايجاد مدارس
طبيعت امري غيرقانوني اس��ت ،زي��را محتواي
آموزشي مدارس طبيعت با قوانين ديني اسالمي

و س��ند تحول بنيادين متناسب نيست ،از اين رو
وزارت آموزش و پرورش فعاليت اين مدارس را با
شيوه كنوني تأييد نميكند .وي با تأكيد براينكه
آموزش و پرورش مخالفت خود با اين مدارس را
اعالم كرده ،ميافزايد«:اكنون س��ازمان حفاظت
محيطزيست مقصر است».
حكيمزاده پيشتر هم گفته بود«:با توجه به اينكه
اين مدارس مجوز خود را از سازمان محيطزيست
كس��ب كرده بودند ،اين س��ازمان ه��م به دليل

غيرقانوني بودن اين مدارس مجوز آنها را لغو كرد
و از سوي ديگر آموزش و پرورش هم پيگير توقف
فعاليت مدارس طبيعت در سراسر كشور شد».
با وج��ود مخالفت آم��وزش و پرورش ،س��ازمان
حفاظت محيطزيست و تأكيد مراجع بر غيرشرعي
بودن فعاليت اين م��دارس ادامه فعاليت مدارس
طبيعت ،يعني مدارس��ي كه از هيچ كجا مجوز و
تأييديهاي ندارند ،ابهامها را پيرامون آنها بيشتر
ميكند!

عليرضا سزاوار

مخفيكاري ُازني شهرداري

شاخص كيفيت هواي پايتخت روزانه ساعت ۱۱صبح اعالم ميشود،
اما از آنجا كه آالينده ازن صبحها در حداقل ممكن است ،در واقع در
اعالم ميزان واقعي اين آالينده مخفيكاري صورت ميگيرد.

ازن يك آالينده واكنشپذير اس��ت و تازه ظهر به بع��د غلظت آن باال
ميرود و فصل تابس��تان هم اوج عوارض اين آالينده اس��ت كه ميزان
مرگومير زودرس را افزايش ميدهد ،اما شهرداري در اعالم دقيق اين
آالينده مخفيكاري ميكند.
شاخص ميزان آلودگي يا س��الم بودن هواي پايتخت از سوي شركت
كنترل كيفيت هوا وابسته به شهرداري تهران اعالم ميشود و جزئيات
دادههاي اندازهگيري شده را هم در سايت اين شركت ميتوان مشاهده
كرد.
جالب اينجاست نموداري كه در سايت اين شركت براي تعيين ميزان
آاليندگي 48ساعت گذشته مشخص شده ،اوج آلودگيها را از ساعت
14به بعد مشخص كرده است.
گاز ازن از تركيب سه اتم اكس��يژن ايجاد ميشود و يك اكسيدكننده
قوي براي سالمتي انسان ،جانوران و گياهان مضر است .اين گاز به طور
مستقيم در هوا منتشر نميشود بلكه توسط واكنشهاي شيميايي بين
اكسيدهاي نيتروژن و تركيبات آلي فرار در حضور نور خورشيد ايجاد و
از اين رو ميزان ازن در تابستان و در وسط روز بيش از ساير مواقع است
كه خودروها و بخارات بنزين هم از منابع اصلي توليد آن هستند.
معموالً كمترين غلظت ازن در ش��بها ،اوايل صب��ح و اواخر غروب و
بيشترين غلظت آن در ظهر ثبت ميشود؛ به طوري كه معموالً حدود
س��اعت  ۱۴ازن به باالترين غلظت در جو ميرس��د و اگر به دادههاي
ي شده ازن توجه شود ،هميشه از ساعت  ۱۲تا  ۱۶بيشترين
اندازهگير 
ت اين آالينده ،اندازهگيري شده است .به گفته محمودرضا مؤمني،
غلظ 
كارشناس حوزه آلودگي هوا معموالً بيشترين مقدار غلظت ازن حدود
ساعت  ۱۴رخ ميدهد و «ازن بهشدت به نور خورشيد بستگي دارد و
اعالم شاخص كيفيت هوا و ازن در ساعت  ۱۱صبح واقعيت ازن را بيان
نميكند».
اين كارشناس هواشناسي گفته است ،غلظت آالينده ازن در حال حاضر
در تهران به صورت هشت ساعت يكبار اعالم ميشود ،اما در صورتي كه
«بايد به صورت سه ساعته» اعالم شود.
چندي پيش عباس شاهس��وني ،رئيس گروه س�لامت هوا در وزارت
بهداشت هم ضمن هشدار نسبت به وجود آالينده ازن در هواي تهران و
برخي كالنشهرهاي كشور بار ديگر به صنايع خودروسازي هشدار داده
بود كه در محصوالت خود از كاتاليست استفاده كنند.
اين مقام وزارت بهداشت همچنين از ش��هرداري تهران به دليل عدم
اجراي پروژه نصب فيلت��ر دوده بر اتوبوسهاي تهران ش��ديدا ً انتقاد
كرده بود.
از جمله آثار مخرب آالينده ازن بر انس��ان ميتوان ب��ه نفس تنگي و
خسخس سينه ،سرفه و خارشگلو ،تش��ديد بيماريهاي ريه مانند
آسم ،آمفيزم و برونشيت مزمن ،افزايش تعداد حمالت آسم و بيماري
مزمن انسداد ريوي اشاره كرد.
از ابتداي س��ال جاري تاكنون در تهران  ۲۵روز به عنوان هواي ناسالم
براي گروههاي حس��اس اعالم ش��ده كه در تمامي اين روزها شاخص
غلظت ازن باالتر از حد استاندارد بوده و شاخص ساير آاليندهها فقط در
هشت روز از اين ۲۵روز باالي حد استاندارد بوده است.

صدر اعظم نوري عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه پيمانكاران
پسماند سالها به صورت شبكهاي فعاليت كردهاند،گفت :اين موضوع
نبايد محدود به گروه خاص باش��د و ما اقدامات��ي را در اين زمينه آغاز
كردهايم.
معاون ش��هردار تهران بر ضرورت رفع مسائل و مشكالت موجود و
توسعه حملونقل عمومي در منطقه  ٢٢بهعنوان غربيترين نقطه تهران
تأكيد كرد و گفت :مطالعه احداث چهار خط مت��رو در تهران به اتمام
رسيده كه بر اساس آن خط  ٩و  ١٠مترو و امتداد بخشي از خط ٦مترو
به شهروندان در اين منطقه خدماترساني خواهد كرد.
مديركل معماري و س��اختمان ش��هرداري ته��ران از اجراي طرح
بازبيني جرثقيلهاي برجي پايتخت به منظور كاهش حوادث احتمالي
ساختوساز در راستاي طرح نگهداشت شهر در مناطق بيست و د و گانه

پايتخت خبر داد.
معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي ،در رابطه با قصورات پزشكي
گفت :طبق آمار دادس��راها  ۳۹تا  ۴۲درصد از شكايتهاي مربوط به
قصورات پزشكي منجر به محكوميت كادر درماني شده است.
رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت :اگر اعتبارات اختصاص و
اليروبي انهار صورت ميگرفت با خسارتهاي سنگين سيل در آققال،
گرگان و گميشان مواجه نبوديم.

