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خبرهای کوتاه
طی پیامی؛
شهردار شیراز حادثه آتش سوزی
استودیو انیمیشن کیوتو را تسلیت گفت

شیراز-خبرنگار همدلی:شــهردار شیراز طــی
پیامی حادثه آتش ســوزی اســتودیو انیمیشــن
کیوتو که منجر به کشــته و زخمی شدن تعدادی
از شــهروندان این شهر شــد را به شهردار کیوتو
و خانــواده قربانیان این حادثه تســلیت گفت .در
متن پیام حیدر اســکندرپور آمده است« :همکار
ارجمند جناب اقای دایســاکو کادوکاوا ،شــهردار
محترم کیوتو و رئیس اتحادیه شــهرهای تاریخی
خبر اتش سوزی عمدی استودیو انیمیشن کیوتو
که منجر شــد به جان باختن  ۳۴شهروند ژاپنی
و جراحت شــمار بیشــتری از هموطنان شما که
عمدتــا جوانان آینده دار بودند ،را در پی داشــت
عمیقا اینجانب را متاثر کرد .متاسفانه این حادثه
ناگوار برای جامعه هنری ژاپن نیز فقدان بزرگی به
بار آورد .به نیابت از شهروندان شیراز و همچنین
از جانــب خودم مراتب همدردی و تســلیت خود
را بــه جنابعالی ،خانواده و بســتگان قربانیان این
حادثه و شهروندان شهر زیبا و تاریخی کیوتو ابراز
می نمایم .از خداوند بزرگ برای داغدیدگان صبر،
ارامش خاطر و قوت قلب خواســتارم و امیدوارم
شــهر شــما بتواند به زودی این ضایعه ناگوار را
پشت ســر گذارد».الزم به ذکر اســت که شیراز
در چارچوب اتحادیه شــهرهای تاریخی جهان که
دبیرخانه آن در کیوتو واقع شــده و ریاست ان بر
عهده شــهردار کیوتو اســت ،روابط دوستانهای با
شهرداری کیوتو دارد .شهرداری شیراز در شهریور
 ۹۷موفق به کســب کرســی در هیــات مدیره
اتحادیه شهرهای تاریخی جهان شد.

فن بازار منطقهای خراسان رضوی؛ فن
بازار برتر کشور شد

مشهد  -ســید علی شــفیعی – خبرنگار
همدلی  -مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي
استان خراســان رضوي ،گفت :فن بازار منطقهای
خراســان رضوی که زیر نظر شرکت شهرکهای
صنعتــی فعالیت می کند در ســال  97به عنوان
فن بازار برتر شناخته شد.مسعود مهديزاده مقدم
در بازدید از شــرکتهای دانش بنیان شهرکها و
نواحــی صنعتی ،افزود :با توجه به سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی در راســتاي برنامههاي عملياتي
كالن فن بــازار در منطقه خراســان رضوي ارائه
مشــاوره فناوریهای نوین بــه واحدهای صنعتی
اســتان در جهــت کمک به دانش بنیان شــدن
یکــی از برنامههای اصلــی فن بــازار منطقهای
خراســان رضوی بوده و تمــام برنامهها عملیاتی
در ایــن زمینه بــرای واحدها دارای تــوان بالقوه
در اســتان چیده شده تا هر چه سریعتر به سمت
دســتیابی به فناوریهای نو که دارای مزیتهای
رقابتی در تولید و بازار هســتند سوق داده شوند.
مهدي زاده مقدم ادامــه داد :فن بازارها از اصلی
ترین محرکهای مستمر ایجاد نوآوری در صنایع
هســتند و فضای کســب و کار را در هر شرایط
اقتصادی به بهترین شکل بهبود داده و متحول می
ســازند.وی عنوان کرد :فن بازارها خدمات متنوع
و پیشــرفتهای را همواره جهت بهبود محصول با
دانش بومی فراهم کرده اند لذا واحدهای صنعتی
که ارتقا محصول آنها هنوز شــکل نگرفته باید از
ظرفیــت بزرگ فن بازارها اســتفاده کنند .رئيس
هيأت مديره و مديرعامل شــرکت شــهرکهاي
صنعتي استان خراســان رضوي خاطرنشان کرد:
فن بازار منطقهای خراســان رضوی توانســت در
سال  1397با کسب رتبه برتر همانند سال 1396
در بین فن بازارهای سراسر کشور در جهت رونق
فضای کســب و کار و مبادالت فناورانه نقش خود
را بخوبی در اکوسیستم فناوری کشور اجرا نماید.
همچنیــن این مرکز در ســال  97اقــدام به رفع
نیازهای فناورانه در سطح استان خراسان رضوی
و  17اســتان دیگر براســاس توان و دانش مراکز
علمی استان نموده است.

ویژه شهرستان

سال پنجم شماره 1205

سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری مشهد:

تالش میکنیم مشهد محور فعالیتهای هنر شهری کشور شود
مشهد  -ســید علی شــفیعی  -خبرنگارهمدلی -
سرپرســت ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
گفت :تالش میشــود مشهد محور فعالیتهای هنر شهری
کشور شود و حلقه وصل بین هنرمندان و سایر مدیریتهای
شهری کالنشهرهای کشور باشــد .محمدمحسن مصحفی
در نشســت خبری ســومین جشــنواره هنرهای شــهری
مشــهد؛ خانه بهار  99اظهار کرد :تالش میشــود مشــهد
محور فعالیتهای هنر شــهری کشور شــود و حلقه وصل
بین هنرمندان و ســایر مدیریتهای شهری کالنشهرهای
کشور باشــد .همچنین معتقدیم مشهدیها الیق بهترینها
هســتند .پس مرزی برای خود در دعوت از هنرمندان قائل
نیســتیم .هنر فارغ از زمان و مکان اســت و آنچه بهترین
اســت تالش میکنیم برای شــهروندانمان فراهم نماییم.
وی افزود :شــهرداری مشهد به مدت  12سال است که در
زمینه اســتقبال از بهار فعالیت خود را آغاز کرده است؛ این
مهم با پیگیری رویکرد جشــنواره هنرهای شهری طی دو
سال گذشــته ادامه یافته و هنرمندان به خلق و ایجاد آثار
و آرایههای هنری در ســطح شــهر پرداختهاند .سرپرست
ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد ادامه داد:
جشنواره سال  99دارای سه رویکرد ویژه است؛ مشهدالرضا
شهر زیارت و معنویت ،عنوان اولین رویکرد جشنواره است
که در آن تالش میشــود به موضوعات هویت معنوی شهر
بپردازیــم و آثاری در این زمینه ارائه کنیم .مصحفی عنوان
کرد :رویکرد دیگر این جشــنواره «من مشــهد را دوســت
دارم» است .در این نگاه موضوعات مرتبط با محیط زیست
و ایجاد فضایی بهتر برای شــهروندان مورد تاکید اســت تا
همه ما شــهر را به عنوان یک شهروند بیشتر دوست داشته
باشــیم .رویکرد شهر بهار یا بخش گلستان نیز تدارک دیده
شده اســت .چرا که مشــهد با فضاآرایی شهری در آستانه
نوروز تبدیل به گلستان میشود.
بندرعباس -خبرنگار همدلی:شهردار بندرعباس نسبت
به کاهش جدی میزان مصرف آب شــرب در آبیاری فضای
ســبز تاکید کــرد .به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور
بینالملل شهرداری بندرعباس ،عباس امینی زاده در جلسه
رسیدگی به آخرین وضعیت فضای سبز شهر که با محوریت
کاهش میزان مصرف آب شــرب برگزار شــد ،اظهار کرد:
توسعه فضای ســبز بلوار امام حسین(ع) همزمان با توسعه
شبکه آبیاری غیر شرب در دستور کار جدی قرار دارد .وی
با تاکید بر تامین لوازم مورد نیاز به منظور توســعه شــبکه
آبیاری فضای سبز با آب غیر شرب ،خاطرنشان کرد :افزایش
ظرفیت آبیاری با آب غیر شــرب یکی از برنامههای جاری
شهرداری بندرعباس است.
شهردار بندرعباس از اضافه شدن ظرفیت تولید ۲۰۰متر
مکعب بر ثانیه آب غیر شــرب در پارک داماهی خبر داد و
خاطرنشــان کرد :امیدواریم در سال جاری بتوانیم تغییرات
خوبی در حوزه فضای ســبز شهری ایجاد کنیم .امینی زاده
در ادامه سخنانش نیز عنوان کرد :بهسازی میادین شهر نیز

بهکارگیــری المانهایی با ماندگاری بیشــتر در
اولویت است.
وی خاطرنشان کرد :در بخش اصلی یادمانها یا المانهای
شهری را ارائه میکنیم .نگاه ما پرداختن به المانهایی است
که دوام بیشتری خواهند داشت و از آنچه به عنوان سرمایه
در حوزه یادمانی سخن به میان میآید ،بهره بیشتری ببریم.
سرپرست ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
تصریــح کرد :بــا توجه به هماهنگی با ســازمان پارکها و
فضای ســبز طی فراخوان خانه بهــار  ،99آنچه به طراحی
و فضاهای هنری شــهر باز میگردد ،سازمان پارکها آن را

متقبل خواهد شد .مصحفی افزود :در بخش دیوارنگاریهای
شــهری به ارائه نقاشی دیواری در سطح شهر میپردازیم و
امسال چهار محور اصلی نقاشــی دیواری را مطرح کردیم.
آذینبندی بخش دیگری است که درصدد هستیم فضاهای
شــهری را با این مهم فعالتر کنیم .در واقع نیاز اصلی شهر
را به عنوان مطالبه شهروندان در این بخش دیدهایم.
مهلت ارسال آثار تا آبان ماه  98است.
وی اضافه کرد :بخش گرافیک شــهری به جشــنواره سال
آینده اضافه شــده ،بدنه اتوبوسها ،قطارهــا و غیره در این
زمینــه مورد اســتفاده قرار میگیرد .سرپرســت ســازمان

شهردار بندرعباس تاکید کرد:

لزوم کاهش مصرف آب شرب در آبیاری فضای سبز

به عنوان یکی دیگر از برنامههای در دســتور کار شهرداری
بندرعباس است .شــهردار بندرعباس بیان کرد :حذف آب
شــرب از چرخه آبیاری فضای سبز باید با سرعت بیشتری
دنبال شود.
هومن رفیعی بندری ،شــهردار منطقه یک بندرعباس نیز
در ادامه این جلسه گفت :با اولویت قرار دادن توسعه فضای
سبز ،در صدد ایجاد تغییرات قابل توجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد :توسعه شبکه آب غیر شرب در بلوار
امامت خلیجفارس ،داماهی و بلوار گاز در دســتور کار قرار
دارد.
مشارکت جدی شهرداری بندرعباس در برگزاری
کنگره ملی شهدا
شــهردار بندرعبــاس از مشــارکت و نقش جــدی این

شهرداری در برگزاری کنگره ملی شهدا خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری
بندرعباس ،عباس امینیزاده در جلســه شــورای معاونین
شــهرداری که با حضــور دبیر برگزاری کنگره ملی شــهدا
و مسئول فرهنگی ســپاه امامســجاد(ع) هرمزگان برگزار
شــد ،اظهار کرد :در حــال حاضر با توجه بــه تأکید رهبر
معظــم انقالب بر حفظ فرهنگ دفاع مقــدس و انتقال آن
به نســلهای بعد ،با برگزاری یادوارهها و کنگرهها میتوان
فرهنگ دفاع مقدس را حفظ و به نسل بعد منتقل کنیم.
وی افزود :فرهنگ ایثار و شــهادت و هشــت سال دفاع
مقدس بایــد در فضای مجازی ،کلیپهــا ،فیلمها ،کتب و
اشعار وارد شود تا فرصت فضای مجازی برای جذب جوانان
و نوجوانان به فرهنگ ایثار و شهادت بهره ببریم.

اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد ادامه داد :هنرمندان
فرصت دارند تا ابتدای آبان ماه سال  98آثار خود را به بخش
اصلی جشنواره ارسال کنند .همچنین در بخش گلآرایی نیز
تا هفتم شــهریورماه  98فرصت باقی است تا آثار هنرمندان
دریافت شود.
همچنین بــرای اطالع از متــن فراخــوان میتوانید به
آدرس  www.art.mashhad.irمراجعه نمایید .مصحفی
افزود :بخش دانشــگاهی امسال به جشنواره افزوده شده ،در
این بخش پروژههای دانشــجویی و نقد و بررسی پایاننامهها با
موضوعات هنر شهری صورت میگیرد و از ظرفیت دانشگاهها به
منظور زیباسازی شهر استفاده خواهد شد .وی بیان کرد :ظرفیت
دانشگاههای هنر در مشهد و سایر شهرها فرصت مناسبی فراهم
میآورد تا هنر را به فضاهای شــهری پیوند بزند .در این راستا
تفاهمنامهای بین شهرداری مشهد و دانشگاه هنر منعقد شد تا
ظرفیت دانشگاهی به کمک جشنواره بیاید.سرپرست سازمان
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد اضافه کرد :فراخوان
جشنواره بهار  99همزمان با انتشار در داخل کشور ،برای مراکز
مهم هنری جهان به ویژه شهرهای بزرگ جهان ارسال میشود
و از تجربیات شهرهای دیگر در این زمینه استفاده خواهد شد.
تــاش در بهکارگیری حداقل یــک اثر هنری در
محالت و مناطق مختلف شهر
مصحفی افزود :هر هفته کارگاه و نشســت تخصصی هنر
شهری برگزار میشود ،ضمن این که هیات علمی متخصص
و آکادمیــک در این زمینه فعال شــدهاند .وی عنوان کرد:
بخش جدی از جانمایــی آثار با هماهنگی معاونت خدمات
شــهری صورت میگیرد و همچنیــن آذینبندی در تمام
شــهر انجام خواهد شــد .سرپرست ســازمان اجتماعی و
فرهنگی شهرداری مشــهد گفت :با توجه به اینکه ظرفیت
تولید آثارهنری متفاوت اســت ،نمی توانیم همه گســتره
شهرراپوشش دهیم.
شهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه باید از فرصت میزبانی
این کنگره برای اثبات تواناییهای اجرایی استان و خصوصا
بندرعباس اســتفاده کنیم ،خاطرنشــان کرد :شــهرداری
بندرعباس در این مسئله با نگاهی جدی ،به دنبال همراهی
و مشارکت هرچهبیشتر است.
امینــیزاده تصریح کــرد :تمامی بخشهای شــهرداری
شامل معاونتها ،مناطق ،سازمانها و مدیریتها موظف به
همکاری در برگزاری این کنگره هستند.
این مقام مســئول در بخــش دیگری از ســخنانش نیز
اضافه کرد :شــهر ما دارای سابقه تاریخی در مبارزه با ظلم
و اســتکبار است که نشــان دادن این مسئله به شهروندان
و خصوصا نســل جدید و همچنین ســایر مردم کشورمان
ضروری است.
اضافه میشــود ،در ادامه این جلسه نیز رسول جهانداری
به پیشــنهاد فرمانده سپاه امامسجاد(ع) استان هرمزگان به
عنوان مشــاور شــهردار در موضوع برگزاری کنگره شهدا و
رابط با سپاه امامسجاد(ع) منصوب شد.

معاون شهرداری شیراز:

میزان مطالعه از شاخصهای اصلی توسعه فرهنگی است
شیراز-خبرنگار همدلی:معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با تاکید براینکه
میزان مطالعه از شــاخصهای اصلی توسعه فرهنگی است ،ایجاد زیرساختهای
مناسب را بسترساز ارتقاء وضعیت مطالعه در جامعه دانست.
حســین آرگیو ،در مراســم آغاز عملیات اجرایی  2پروژه فرهنگی در شــیراز،
گفت :ارتقاء سطح و میزان مطالعه تاثیری انکارناپذیر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی
و پیشبرد اهداف مدیریت شهری داشته و دارد.
آرگیــو با بیان اینکه توســعه و ایجاد زیرســاختهای فرهنگــی ،از مهمترین
اولویتهای شورا و شهرداری شیراز محسوب میشود ،گفت :امسال معاونت فنی
و عمرانی شــهرداری شیراز به اجرا و تکمیل پروژههای مختلف ،بر مبنای انسان
محوری ،نگاهی ویژهتر خواهد داشــت .معاون شهرداری شیراز خاطرنشان کرد:
بر مبنای نگاه و اولویت شــهرداری ،تکمیل و بهره برداری از پروژههای فرهنگی
نظیر سینمای جوان ،فرهنگسراهای فرزانگان و حکمت و همچنین احداث سالن
مطالعه و نمایش بلوار یاوران شرقی ،مد نظر قرار گرفته است .آرگیو با بیان اینکه

شهرداری و شورای شــهر شــیراز در موضوع توزیع عادالنه پروژههای فرهنگی
تاکید دارند ،خاطرنشــان کرد که محلهها و نقاط کمتر برخوردار شیراز در بحث
اجرای پروژههای فرهنگی دارای اولویت اســت .معاون شهرداری شیراز با اشاره
به اجرایی شــدن  6پروژه ورزشی در این کالنشــهر خاطرنشان کرد :سال آینده
براساس برنامهریزیها ،عملیات اجرایی پروژههای کالن و تاثیرگذاری آغاز خواهد
شد.
احمد تنوری ،رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
نیز گفت :احداث سالن مطالعه اقدام ارزشمندی است که شهرداری شیراز به آن
اهتمام دارد .لیال دودمان عضو کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای
اســامی شهر شــیراز نیز در این آیین گفت :منطقه  9شــهرداری شیراز دارای
بیشــترین تعداد دانشآموز در این کالنشهر اســت و ایجاد یک سالن مطالعه به
حتم اقدامی تاثیرگذار خواهد بود.
براساس این گزارش ،عملیات اجرایی پروژه سالن مطالعه و نمایش با زیربنایی

اردبیل

تشکیل جلسه مالکان مجاری عرضه مواد نفتی ناحیه مرکزی با مسئولین منطقه اردبیل
اردبیل -سیدفیروز یعقوبی -خبرنگارهمدلی:
جلســه هم اندیشی مسئولین شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل با مدیران جایگاههای
ناحیه مرکزی اردبیل برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی منطقه اردبیل ،همایش
هماهنگــی مدیــران جایگاههایناحیــه مرکزی با
مســئولین منطقه که با حضور ســید حجت مدنی
مدیر ،ســیفی رئیس ناحیــه مرکزی،باقری رئیس
واحد ،CNGطرفــدار رئیس روابط عمومی ،مهربان
رئیس تامین و توزیع ،بخشعلی وسئول ایمنی و آتش
نشــانی،هیئت رئیســه انجمن صنفی جایگاهداران
استان و مالکان جایگاههای عرضه مواد نفتی ناحیه
مرکزی اردبیل جهت بررســی نحوه خدمت رسانی ،
تامین ،ذخیره سازی و توزیع سوخت توسط جایگاه
داران به مسافران و هم استانیهای عزیز برگزار شد.
این جلسه که با دعوت از جایگاهداران شهرستانهای
اردبیل ،نیر ،نمین و ســرعین در ســالن کنفرانس
منطقه برگزارشد در ابتد جلسه سیفی رئیس ناحیه
مرکزی دستور جلسه را به حاضرین اعالم کرد سپس
مدیر منطقه اردبیل از حضور جایگاهداران مواد نفتی
در این جلســه تقدیر و ازکمک مالی به ستاد اربعین
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و جبهه مقاومت تشــکر نمودند در راســتای همین
جلسه آقایان منشــاری و نوری اعضاء هیئت رئیسه
انجمن جایگاهداران اســتان به نمایندگی از مالکان
جایگاهداران منطقه ضمن تقدیر از زحمات کارکنان
منطقه در ارائه خدمات بهتر به جایگاهها مســائل و
مشــکالت عدیده جایگاهها را مطرح کردند .در ادامه
جلســه نمایندگانی از جبهه مقاومت و مدافعان حرم
استان در جلســه حاضر شده و از کمک مردم فهیم
استان علی الخصوص جایگاهداران منطقه و مساعدت
مدیران مجاری عرضه مواد نفتی منطقه اردبیل تقدیر
و تشکر کرده و خواســتار استمرار این امر در جهت
حفظ امنیت و آرامش کشوررا خواستار شدند  .سید
حجت مدنی در پایان جلسه ضمن جمع بندی جلسه
اعالم داشــت :آمادگی مراکز عرضه ســوخت جهت
ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و هم اســتانیها
قابل ستودنی اســت و در این باره تعامل و همکاری
کارکنان منطقه و جایگاهداران بیشتر و بهتر از قبل
بوده اســت که جای تقدیر و تشکر دارد .وی آمادگی
هرچه بیشــتردر کنترل ایمنی و سالمت تلمبههای
سوختگیری همچون گذشــته ،و توجه به نظافت
نمازخانههــای بین راهی را خواســتار شــدند و از

تالشهای بی وقفــه مدیران و کارکنان جایگاههای
مواد نفتی استان در سرما و گرمای ،طی فصول سال
تقدیر و تشکر کرده و سالمتی و کامیابی روزافزون
برای کلیه پرســنل این مراکز را که ویترین شرکت
نفت منطقه هستند ،را از درگاه احدییت آرزو کردند
که با همت و پشتکار مالکان جایگاهداران این امر نیز
محقق خواهد شــد .تا قدمی بلند برای خود کفایی ،
جلو گیری از هدر رفت سوخت و ارائه خدمات بهتر و
در شان هموطنان صورت گیرد .در ادامه مراسم مدیر
منطقه اردبیل در رابطه با کمک و مساعدت مدیران
و پرسنل جایگاههای سوخت و همکاران شرکت نفت
اردبیل در خصوص توجه هر چه بیشتر به مستمندان
و نیازمندان وابراز محبت از پرداخت میلیونها تومان
جهــت کمک به مــدارس محروم و دانــش آموزان
مستمند تهیه کیف،لباس،کفش ،پرداخت هزینههای
اجاره ،قبوض آب و برق و گاز و تامین بخشی از اقالم
جهیزیه مستمندان و کمک به ساخت صحن مبارک
حضرت زهرا(س) در نجف اشــرف ،و کمک مالی به
پیاده روی اربعین حسینی و جبهه مقاومت و مدافعان
حرم همچون سنوات گذشته تشکر و قدردانی کرده و
تداوم چنین اموراتی را خواستار شدند.

به مساحت  1600مترمربع شامل سالن مطالعه چندمنظوره و سالن نمایش 150
نفری توسط شهرداری شیراز آغاز شد.
این پروژه در محدوده شهرکهای والفجر ،احمدآباد ،امام حسین(ع) ،بهاران و
فرزانگان واقع در بلوار یاوران شــرقی شیراز اجرایی خواهد شد که یکی از نقاط
کمتر برخوردار شیراز به لحاظ فضاهای فرهنگی محسوب میشود.

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

Ava Dental Clinic
دکرت فالح سابق

طرف قرارداد بابيمه بانكهای تجارت،ملت و صادرات

ارائه كليه خدمات دندانپزشكي
 -١خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه
 -٢ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت
 -٣درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي
ونير كامپوزيت و بليچينگ(سفيدكردن)مطبي و خانگي
 -٤انواع ترميم ها و درمان ريشه (عصب كشي )

 -٥درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها پالك ها
جهت فضاهاي بي دنداني
 -٦درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
 -٧درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته
 -٨جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و ،،،،
قيطريه -بلوار اندرزگو -نبش كوچه عبدالهی جنوبی  -پالك  -٧٢ساختمان پارسيان -طبقه اول  -واحد6
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