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شهرنوشت

دیروز پیامکی بــا این مضمون و به 
امضای شــرکت آب و فاضالب تهران 
به اغلب شهروندان تهرانی ارسال شد: 
»کمبود بی سابقه منابع آب تهران در 
پی کاهش 70 درصــدی بارش ها« در 
این پیام، به شــهروندان هشدار داده 
شده است که: »تنها با کاهش مصرف 
آب می توانیم از این بحران عبور کنیم.« 
اما این هشدار که این روزها در میان 
انبوه خبرهای ناخوشــایند، گم شده 
یا دســتانی آن را به پس و پشت اخبار 
می رانند، چندی اســت کــه تهران و 
بسیاری از شهرهای کشــور را تهدید 
می کند؛ با این تفاوت که این بار به لبه 

پرتگاه نزدیک تر شده ایم.
چند روز قبل خبرگزاری صداوسیما 
از کاهش ذخایر ســد لتیــان خبر داد 
و گزارشگر این رســانه در یک ارتباط 
تصویری زنده اعالم کــرد که »ارتفاع 
حجم آب ســد لتیان ۱۹ میلیون متر 
مکعب پایین تر از تراز طبیعی است که 
نســبت به هفته گذشته، یک میلیون 
مترمکعب کاهش داشته و این میزان 
آب بدون در نظر گرفتن آب سایر سدها، 
به اندازه مصرف 6 روز شهروندان است«. 
برآورد میزان آب تنها برای شــش 
روز، خبری در نوع خــود تکان دهنده 
بود و خیلی زود در شبکه های اجتماعی 

منتشر شد. 

در ســال های اخیر کمبود آب در 
هر منطقه جغرافیایی ایران، مســاوی 
با اعتراضات و تنش های چشــمگیر 
بوده است. تجربه ســال های اخیر در 
خوزســتان و اصفهان و همدان و ... هم 

موید همین نظر است.
همین تکان و اوج گرفتن نگرانی ها 
کافی بود که خبرهــای بعدی تعدیل 
شــود. به طوری که خبرگــزاری ایرنا 
براساس اعالم شــرکت آب منطقه ای 
تهــران خبــر داد که همه ســدهای 
پنج گانه تأمین کننده آب شرب تهران 
در مدار قرار دارد و تامین و ارســال آب 
جهت مصارف شرب تهران از سدهای 
امیرکبیر، الر، طالقان و ماملو در حال 

انجام است.
الپوشــانی اخبار مربوط به بحران 
آب اما با شیوه ای مشابه مدتی قبل هم 
تکرار شده بود. به طوری که در روزهای 
ابتدایی آبان، از قول مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان تهــران خبری 
منتشر شــد مبنی بر اینکه ذخایر آبی 
پایتخت فقــط بــرای ۱00 روز کافی 
است. اما با افزایش نگرانی ها این خبر 
هم از سوی روابط عمومی این شرکت 
تکذیب شــد. این روزها مســئوالن 
دیگری هم بوده اند کــه ابتدا از کمبود 
ذخایر آب شرب سخن گفته اند اما در 
اظهار نظرهای بعدی کوشیده اند طوری 
ســخن بگویند که جامعه احســاس 

نگرانی نکند. 
با وجود همه این تعارف و تکلف های 
مســئوالن امر، کارشناسان، وضعیت 

تامین آب در بســیاری از شــهرهای 
کشــور علی الخصــوص پایتخت را 
بحرانی می دانند و معتقدند در صورت 
ته کشــیدن آب تهران که چندان هم 
نامحتمل نیست؛ یک ابر بحران در انتظار 
پایتخت نشینان خواهد بود. بحرانی که 
بســیاری از امور را به حاشیه می برد و 
تنها یک سوال بزرگ را طرح می کند؛ 
آیا مدیریت در کشور از انتزاعات عبور 
کرده و بحران های واقعی را خواهد دید؟
این در حالی اســت که بــه به نظر 
می رسد تاکنون اقدامات صورت گرفته 
برای حل بحران آب کافی نبوده و نگاه 
دولت های مختلف از جمله دولت فعلی 
در بخش مدیریت تامین تنها برای چند 
ساعت پیش روست. نگاهی که نه تنها 
سالهای روشنی را پیش رو قرار نمی دهد 
که شهروندان را نگران روزهای پیش رو 

کرده است.

 سدهای تهران 
فقط ۱۶ درصد آب دارند

دیروز سخنگوی صنعت آب گفت 
که اکنون ســدهای تهران 70 درصد 
کاهش بارندگی دارنــد و مخازن ۱6 
درصد پر هستند که ۲۱ درصد نسبت 

به سال گذشته کاهش یافته است.
فیروز قاسم زاده در نشست خبری 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: »از 
ابتدای ســال آبی به طور متوسط ۲۸ 
میلیمتر بارندگی داشته ایم که نسبت 
به متوســط بلندمدت )۵۴ ساله( ۱6 
درصد کاهش داشــته، البته میزان 
بارندگی مشابه ســال گذشته بوده و 

اختالف اندک است«.
با این حال نگرانی ایجاد شده را با 
بیان جمله دیگری تعدیل کرد و افزود: 
»علیرغم کاهش بارندگی ورودی به 
مخازن سدها نسبت به سال گذشته 
۱۳ درصد رشد داشــته و میزان آب 
ورودی به ســدهای کشــور در حال 
حاضر ۲.7 میلیارد متر مکعب است و 
۵ درصد آب کمتری از مخازن سدها 

خارج شده است«.
او حتی در این نشست از مدیریت 
مصرف و طرح های تشویقی و تبیهی 
برای پر مصرف ها و خوش مصرف های 
آب تهران گفت. سیاست هایی که از 
نظر او روی مصرف آب اثر دارد ، اما از 
نشر کارشناسان حوزه اب و فاضالب 

اصال و ابدا کافی نیست.
مهــدی زارع، زمیــن شــناس و 
کارشناس آب نشت قدیمی سیستم 

توزیع آب در زیر شــهر تهران مشکل 
مهم می داند که بخش عمده ای از هدر 
رفت آب به آن مربوط اســت. این در 
حالی است که این شبکه بعد از چندین 
دهه هنوز نوسازی نشده است. به گفته 
او، شادروان مهندس مهدی بازرگان 
در سال ۱۳۳۱ در زمان دولت زنده یاد 
دکتر محمد مصدق مسئول احداث 
شبکه لوله کشــی آب تهران شد و آن 
را به ثمر رسانید. زارع می افزاید: »به 
دلیل آنکه بخش هایی از شبکه توزیع 
آب تهران از اوایل دهه ۳0 شمســی 
- حدود 70 ســال قبل- قدمت دارد، 
نشتی بین ۱0 تا بیش از ۴0 درصد آب 

جاری تهران گزارش می شود«. 

مدیریت اشتباه در حوزه آب
براســاس اعــالم شــرکت آب و 
قاضالب تهران، در حــال حاضر ۵0 
درصد از آب تهران از منابع ســطحی 
و ۵0 درصد از منابع زیرزمینی تأمین 
می شــود. موضوعی که بــه عقیده 
کارشناسان انداختن مشکل از امروز 
به فرداست. خالی شــدن منابع آب 
زیر زمینی به قیمت خشکسالی ها و 

فرونشست های شدید نه چندان دور.
آخرین داده های جمع آوری شده 
از شــهرهای اقماری تهران نشــان 
می دهد زمین در برخــی مناطق، به 
دلیل فرونشست زمین که با افزایش 
بهره برداری از آب هــای زیرزمینی 
تشدید شــده، در حال ترک خوردن 
است. بیشینه مقدار فرونشست زمین 
در دشــت های ورامین، ری، تهران، 
شهریار و معین آباد به ترتیب به ۱۳، 
۲۵، 7، ۳6 و ۲۵ ســانتی متر در سال 
می رسد. مناطق ۱6، ۱7، ۱۸، ۱۹ و ۲0 
تهران که بخش های مرکزی و جنوبی 
پایتخت را در بر می گیرند، در مقایسه 
با منطقه شمالی بیشــتر در معرض 

فرونشست زمین هستند.
تهران و پیرامون آن تنها دو درصد 
از منابع آبی کشور و بیش از ۲0 درصد 
جمعیــت را در خود جــای داده اند. 
مصرف آب در پایتخــت بیش از یک 
میلیارد مترمکعب در ســال است که 
یک ســوم آن از منابع آب زیرزمینی 
تأمین می شــود. ســرعت مصرف 
آب زیرزمینی بسیار ســریع است و 
نمی توان آن را به طور طبیعی دوباره 
پر کرد. بیــش از ۵0 ســال قبل آب 
زیرزمینی تهران از طریق قنات ها قابل 

دستیابی بود.
در همین باره رضا حاجی کریم یک 
عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت 
آب نیز از مصرف ذخایر استراتژیک آب 

در تهران خبر داده است.

به گفتــه او: »بــه خاطر وضعیت 
وخیــم آب تهران، در غــرب، حقابه 
دشــت قزوین و دشــت های دیگر 
مانند ساوجبالغ و شــهریار را صرف 
تامین آب شرب می کنیم و در شرق 
تهران هــم همــه ظرفیت های آبی 
سد های الر، لتیان و نمرود را به عالوه 
چاه های عمیق استان، خرج تامین 

آب آشامیدنی مردم کرده ایم«.

بحران آب و افزایش جمعیت
براســاس تحقیقات، یک درصد 
افزایش جمعیت بــه افزایش چهار 
درصــدی تقاضــا بــرای آب منجر 
می شود، چون این جمعیت نیازمند 
مواد غذایی، شرب، امکانات بهداشتی، 
صنعتی، خدماتی، توسعه شهری و ... 
است که تأمین تمام این نیازها بدون 

مصرف آب امکان پذیر نیست.
این در حالی اســت کــه ایران با 
جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر منابع 
آبی محــدودی را در اختیار دارد که 
براساس تخمین مؤسسات بین المللی 
این منابع در سال های آتی کمتر هم 
خواهد شد. موردی که به نظر می رسد 
عالقه مندان افزایش جمعیت آن را به 

کلی از یاد برده اند.
در همیــن بــاره محمدعلــی 
بنی هاشمی، کارشــناس حوزه آب 
می گوید: »اقدامــات صورت گرفته 
برای حل بحران آب کافی نیســت و 
جای نگرانی جــدی دارد، روالی که 
دولت های مختلف طــی کردند در 
جهتی نیســت که دلگرم کننده و به 
سمت حل مسئله باشد، عمدتا نگاه 
دولت های مختلــف از جمله دولت 
فعلی در بخش مدیریت تامین است. 
مثال اینگونه است که جمعیت در حال 
افزایش اســت و ما هم باید به سمت 
تامین نیازهای شرب و بهداشت برویم، 
همه هم و غم این است که چگونه آب 
مورد نیاز را تامین کنند و به مدیریت 
تقاضــا و نگرش جامــع کمتر توجه 
می شود و این یک مسئله حاد و بغرنج 

است«.
زمانی نگــران تامیــن آب برای 
نســل های آینده بودیم، اما اکنون با 
مدیریت ناکارآمد آب برای نسل فعلی 
هم نگرانیم. ابر چالشــی که می تواند 
کشــور را با بحرانی بسیار جدی تر از 

آنچه در آن هستیم مواجه کند.

اخبار درخصوص وضعیت سدهای تهران ضد و نقیض است 

مصلحت اندیشی در بیان عمق بحران آب در پایتخت؟!

دیروز پیامکی با این مضمون 
و به امضای شرکت آب و 
فاضالب تهران به اغلب 

شهروندان تهرانی ارسال 
شد: »کمبود بی سابقه منابع 
آب تهران در پی کاهش 70 
درصدی بارش ها« در این 

پیام، به شهروندان هشدار 
داده شده است که: »تنها با 

کاهش مصرف آب می توانیم 
از این بحران عبور کنیم« 

در سال های اخیر کمبود 
آب در هر منطقه جغرافیایی 
ایران، مساوی با اعتراضات 
و تنش های چشمگیر بوده 

است. تجربه سال های اخیر 
در خوزستان، اصفهان، 

 همدان، ... هم موید 
همین مدعاست
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رد ادعای زاکانی و چمران
 درباره گاز متان

در حالی مسئوالن شهری 
به انکار گزارش ناسا پرداختند 
که یک شــرکت دانش بنیان 
ایرانی تصاویر ماهواره ای ناسا 
را مبنی بر وجــود ابرتوده ۵ 

کیلومتری گاز متان در جنوب تهران تایید کرد.
علیرضا زاکانی، شــهردار تهــران دو هفته پس از 
انتشار تصاویر ابرتوده متان گفته بود که هنوز از سوی 
دستگاه های باالدستی چیزی به ما اعالم نشده است و 
البته ناسا همه چیزش دروغ است و این هم دروغ است.

حدود سه هفته پس از انتشار این تصویر از سوی ناسا، 
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز گفت که 
عکس منتشر شده از جنوب تهران درست نیست و گویا 

برای یک کشور دیگر است.
این اظهارات در حالی بــود که در همان زمان پیام 
جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پســماند ســازمان 
حفاظت محیط  زیست در واکنش به این گزارش اظهار 
کرده بود: مراکز دفن قدیمی به طور قطع قابلیت دفع 

گاز متان را دارند و نمی توان این موضوع را حاشا کرد.
    

توضیحات پلیس درباره علت فوت 
مائده هاشمی

خبرگزاری رسمی دولت 
)ایرنا( به نقل از معاون فرهنگی 
و اجتماعی پلیس فارس درباره 
علت فــوت مائــده )ماهک( 
هاشمی توضیحاتی ارائه کرد. 
ایرنا به نقل از  سرهنگ کاووس محمدی نوشت: علت 
فوت مائده )ماهک( هاشمی واژگونی خودرو بوده است 

و شهروندان به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.
در بیان جزئیات بیشــتر این خبر نیز آمده است: 
در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر مرگ 
نوجوان ۱6 ساله به نام مائده)ماهک( هاشمی توسط 
نیروهای امنیتی در شیراز، بررسی موضوع در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.
در بررسی های اولیه مشــخص شد بامداد چهارم 
آذرماه یک دستگاه خودرو سواری سمند با سه سرنشین 
به دلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از 
تخطی از سرعت مطمئنه در بلوارکوهسار مهدی شهر 

شیراز واژگون شده است.
در این حادثه، راننده و خواهرش مصدوم شــدند 
و دیگر سرنشــین خودرو که دختری ۱6 ســاله بنام 
مائده )ماهک( هاشمی اهل شهرستان کنگان از توابع 
استان بوشهر بوده به دلیل شدت جراحات وارده فوت 

کرده است.
بنا بر این گزارش، مراسم خاکسپاری مرحومه مائده 
هاشمی نیز روز شنبه پنجم آذرماه ۱۴0۱ در زادگاهش 

شهر کنگان برگزار شد.
    

افزایش تقاضا از سوی زنان 
برای خرید موتور های برقی

رئیــس انجمــن تولید 
کننــدگان دوچرخــه ایران 
گفت: گزارش های بازار نشان 
می دهند خانم ها تمایل زیادی 
برای خرید موتور سیکلت برقی 
از خود نشان داده اند و این مسئله نقش مهمی در آینده 

مصرف موتور های برقی در ایران خواهد داشت. 
به گــزارش ایلنــا، ابوالفضل حجازی افــزود: در 
شهر های بزرگ موتورسواری بانوان زیاد شده است و 
اگر موانع پیشروی این موضوع رفع شود و بازار موتور به 
سمت بانوان باز شود این صنعت رونق پیدا خواهد کرد.

 نرخ موتور های موجود در بــازار ۴0 تا ۸0 میلیون 
تومان است و در بازار موتور سیکلت ۴00 میلیونی نیز 

موجود است البته این موتور ها محدود است.
این در حالی است که بر اساس آخرین اعالم نیروی 

انتظامی: رانندگی زنان با موتور برقی هم ممنوع است.
    

وقوع  ۲۷  حریق جنگلی 
در شمال کشور از ابتدای آذر

فرمانده یــگان حفاظت 
منابع طبیعی کشور با اشاره 
به وقوع ۲7 فقــره حریق در 
جنگل های شــمال کشــور 
از ابتــدای آذرمــاه گفــت: 
 بیشترین میزان آتش ســوزی در استان مازندران رخ 

داده است.
به گزارش ایســنا، طی چهار روز گذشته اخباری 
مبنی بر آتش سوزی بخشی از جنگل های هیرکانی 
در محدوده رســتم آباد رودبار منتشــر شد که عامل 
تاثیرگذار در این آتش سوزی نامشخص بود. سرهنگ 
رضا اکبری اظهار کرد: اطفــای حریق در این منطقه 
در چند مرحله صورت گرفت اما با توجه به وزش باد و 
وضعیت توپوگرافی این منطقه که در دره و با شیب زیاد 

قرار دارد، آتش دوباره شعله ور می شود. 

از گوشه و کنار 

جدیدترین نسخه شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور با امضای 
وزرای علوم و بهداشــت برای اجرا به دانشگاه های کشور ابالغ شــد. به نظر می رسد این 
شیوه نامه جدید در ۱۲۵ ماده برای مقابله با اعتراضات گسترده در فضاهای دانشگاهی است.

به گزارش خبرگزاری مهر در شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب 
شورای عالی انقالب فرهنگ؛ کمیته انضباطی دانشجویان به عنوان مرجع رسیدگی به 
تخلفات دانشجویان موظف شده تا با تاکید بر موازین شرعی، اخالقی، قانونی و حقوقی به 

این تخلفات رسیدگی کند.
 در بخشی از این آیین نامه بلند باال، در خصوص تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی 
دانشگاه یا مرکزی می تواند نسبت به دانشجویان اعمال شود چنین آمده است: »احضار و 
اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو، اخطار کتبی بدون درج در پرونده 
انضباطی دانشجو، تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو، توبیخ کتبی و درج در 
پرونده انضباطی دانشجو، دادن نمره 0.۲۵ در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف، 
محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و... از یکماه تا مدت زمان 
باقیمانده از تحصیل، دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر 
و زیان به دانشگاه یا بیت المال )بازگشت به آیین نامه( شده باشد، منع موقت از تحصیل به 
مدت یک نیمسال یا از ۱ تا 6 ماه بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت یک 
نیمسال یا از ۱ تا 6 ماه با احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 6 
تا ۱۲ ماه بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 6 تا ۱۲ ماه 

با احتساب سنوات«.
در این آیین نامه همچنین تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی می تواند نسبت به 
دانشجو اعمال شود چنین برشمرده شده است: »منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال 
یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 

۱۳ تا ۱۸ ماه با احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ 
ماه بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه 
با احتساب سنوات، تغییر محل تحصیل دانشجو، تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی 
روزانه به شبانه شهریه پرداز، اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون 
ورودی، اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه ها تا ۵ سال، 

ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی(«.
در این آیین نامه همچنین قید شده که »رییس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به 
پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند 
مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یکماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هایی 
که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعالم رای ارجاع می شود رییس دانشگاه 

مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیری کند«.
در این آیین نامه همچنین تخلفات مشــمول تنبیهات چنین شرح داده شده است: 
»تخلفات عمومی دانشــجویان )از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، تهمت، ضرب و جرح، 
تخلفات رایانه ای و مخابراتی، جعل، سرقت، رشوه، اختالس، قتل و...( فحاشی، افترا و نشر 
اکاذیب، جعل یا ارایه هرگونه سند، مهر، امضا و عنوان مجعول یا استفاده از آنها )اعم از مکتوب 
یا نرم افزاری( سرقت، اخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداری، خیانت در امانت یا ایراد خسارت، 
فعالیت در شرکت های هرمی و امثال آن، نگهداری، حمل، خرید و فروش یا استفاده از سالح 
گرم مجاز یا غیرمجاز، تهدید، اخاذی، تظاهر یا قدرت نمایی با اسلحه، نگهداری، حمل، خرید 
و فروش اقالمی از قبیل افشانه و شوکر، مباشرت )ارتکاب( و مشارکت قتل عمد، عضویت 
گروهک های محارب، مفسد، ملحد یا فرقه های انحرافی، توهین به شعایر و مقدسات اسالمی 
یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسالمی )مانند فحاشی 
و استفاده از الفاظ رکیک به طور شــفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسی، پخش اعالمیه 

و فضای مجازی و...( نقض احکام اسالمی به شکل مشهود از قبیل روزه خواری و...، ایجاد 
و شرکت در بلوا و آشوب، استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی، تشکیل 
جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی، اعتیاد 
به مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی، نگهداری، خرید و فروش، تولید یا توزیع مواد اعتیادآور 
یا مشروبات الکلی، ارتکاب قمار و تجاهر به آن، خرید و فروش یا توزیع آالت قمار، استفاده از 
هرگونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانه ای غیرمجاز، تولید، خریدوفروش، تکثیر، توزیع 
یا نگهداری هرگونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانه ای غیرمجاز، عدم رعایت پوشش 
اسالمی یا ضوابط پوشش ابالغی وزارتین در تمامی محیط های دانشگاهی، عدم رعایت 
شوون دانشجویی، استعمال دخانیات در دانشگاه یا اماکن مرتبط، ارتکاب عملی که لطمه 
به حیثیت و شوون دانشگاهیان زند، عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم، 
رفتارهای جنسی انحرافی، داشتن رابطه نامشروع )بدون عمل منافی عفت( ارتباطی که 
شرعی )اسالمی( نبوده یا بدون طی مراحل شرعی یا قانونی الزم صورت گرفته باشد، شرکت 
در جلسه نامشروع؛ جلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی 
که شرع اسالم آن را نفی کرده و جایز نمی داند مانند مهمانی های نامتعارف )پارتی و...( انجام 

عمل منافی عفت؛ در صورت اثبات زنا، لواط، قوادی یا مساحقه در مراجع قضایی«.

لیست بلند باالی تخلفات و تنبیهات دانشجویان به دانشگاه ها ابالغ شد؛

از تذکر شفاهی تا اخراج و ابطال مدرک تحصیلی

گزارش

سعیده علیپور


