
جهانگیری:

گزارش خبری
| معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که پیشــگیری در زمینه 
آسیب های اجتماعی وظیفه اصلی دولت است که در اولویت قرار دارد ، گفت: 
در حال حاضر بیش از 11 میلیون نفر در وضعیت نامناســبی به عنوان حاشیه 

نشین در اطراف شهرهای بزرگ زندگی می کنند.
اسحاق جهانگیری روز گذشته در مراسم بهره برداری از 150 مرکز اورژانس 
اجتماعی در کشور افزود: اگر چه باید درمان انجام شود ولی موضوعی که بیش 

از درمان در دستور کار باید قرار دارد، پیشگیری است .
وی ادامه داد: هر قدمی در راســتای عدالت و توسعه همه جانبه کشور و در 
زمینه مبارزه جدی با فساد گسترده که در کشور برداریم و هر اقدامی که برای 
رفع تبعیض از گروه های اجتماعی ، اقوام وقشــرهای آسیب پذیر انجام شود 

زمینه ای برای از بین بردن آسیب های اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: با آسیب دیدگان اجتماعی باید به دیده بیمار نگاه شود 
ودر این زمینه برنامه جدی در دستور کار قرار گیرد چراکه آسیب های اجتماعی 
می تواند مخاطراتی بوجود آورد که مباحث مادی و معنوی را بطور جدی با خطر 
مواجه کند .معاون اول رییس جمهوری با یادآوری این که در زمینه آسیب های 
اجتماعی پنج اولویت در دستور کار قرار دارد، گفت: نخستین موضوع ساماندهی 
مناطق حاشیه نشین در اطراف شهرهای بزرگ است که در حال حاضر بیش از 
11 میلیون نفر در وضعیت نامناسبی به عنوان حاشیه نشینی در اطراف شهرهای 

بزرگ زندگی می کنند .
جهانگیری گفت: باید به موضوعاتی که باعث شــد مردم روستاها که زمانی 

کانون تولید بودند، مهاجرت کنند و به حاشیه شهرها بیایند پرداخته شود.

وی افزود: اعتیاد به مواد مخدر موضوع دیگری است که در اولویت قرار دارد 
و متاسفانه به شکل جدید مواد مخدر تبدیل شده که یکی از نگرانی های جدی 
گســترش بین بخش جوان وزنان جامعه است . همچنین موضوع طالق مساله 

دیگری است که در جامعه به عنوان آسیب بزرگ در دسیتور کار قرار دارد .
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در شهرهای بزرگ و بخصوص تهران 
این مساله کانون خانواده ها را برهم ریخته است و خانواده در کشور جزء کانون 

هایی است که پیشگیری کننده از آسیب های اجتماعی است .
جهانگیری ادامه داد : مساله مفاســد اخالقی نیز از دیگر اولویت های کاری 
قرار دارد و مناطق حاد وبحرانی جرم خیز نیز از دیگر موضوعاتی است که باید 
به آنها بطور جدی پرداخته شــود .وی افزود: مهم این اســت که نمی توان از 
کنار این مسایل به سادگی گذشت و نه صرفا با شیوه خشن وقضایی و امنیتی 
برخورد کرد واز ســوی دیگر با پاک کردن صورت مساله تنها مساله را پیچیده 
و حل مساله دشــوار تر خواهد شــد .معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: 
واقعیت در معرض آســیب های اجتماعی بودن مردم را باید پذیرفت وباید راه 
های اصولی و دقیقی را برای مقابله شناسایی کرد و درست کردن دهها وصدها 
مرکز اورژانس اجتماعی توسط سازمان بهزیستی نشانگر مقابله با این موضوع 
اســت .جهانگیری تصریح کرد: باید از نخبگان وصاحــب نظران در این بخش 
مشــاوره گرفت تا در ســبک زندگی اصالحاتی انجام و موضوعات آسیب های 
اجتماعی ریشه ای حل شود.وی تاکید کرد: اهتمام به کاهش و کنترل آسیب 
های اجتماعی یک مســوولیت مهم ملی همه ما است و به طور مشخص دولت 
هم در این زمینه نقش اساســی و مســوولیت مهمی بر عهده دارد.معاون اول 

رییس جمهوری ادامه داد: گســترش اورژانس اجتماعی یکی از ضرورت های 
اساسی برای مقابله با آسیب های اجتماعی است که دولت هم حمایت الزم را 
تا جایی که الزم اســت در این خصوص انجام می دهد. جهانگیری با بیان این 
که گسترش اورژانس های اجتماعی یکی از ضرورت های اساسی است که برای 
مقابله با آسیب های اجتماعی ایجاد شده است، اظهار کرد: پدیده های اجتماعی 
در کشور متاســفانه به مرحله ای رسیده اســت که باید همه ارکان نظام برای 
مقابله و کاهش و کنترل آن بسیج شــود.وی در ادامه به برگزاری جلسه ای با 
موضوع آســیب های اجتماعی در محضر رهبر معظم انقالب در سال 94 اشاره 
کرد و گفت: جلسه ای در سال 94 در محضر رهبر معظم انقالب با حضور روسای 
قوای سه گانه، وزیران و مسئولین مربوطه با موضوع آسیب های اجتماعی و راه 
های کاهش آن برگزار شد و بعد از آن نیز چندین جلسه دیگر تکرار شد، نتایج 
مختلفی از جمله ایجاد اراده ای جدی در قوا و نهادهای تصمیم گیر شکل گرفت 
و در همین زمینه شورای عالی انقالب فرهنگی مسئول شد که موضوع مسائل 
اجتماعی کشــور را در دســتور کار خود قرار دهد.معاون اول رییس جمهوری 
افزود: شورای اجتماعی کشور که مسئولیت پرداختن به مسائل اجتماعی را بر 
عهده داشت، در همان جلسات تصمیم گرفته شد که رییس آن شورا از وزیر به 
رییس جمهوری ارتقا پیدا کند و شورای اجتماعی به ریاست رییس جمهوری 
تشکیل شود و ریشه های آسیب های اجتماعی به صورت جدی تر و هماهنگ 
تر مورد دستور و پیگیری قرار بگیرد و وزارتخانه های کشور و کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی که مســوولیت اصلی امور اجرایی در این زمینه برعهده اش است به 

همراه با سازمان بهزیستی فعال تر شدند.

لباس نو
اول مهر است و حتما مهم نیست که لباس نو بپوشیم و به 
مدرسه برویم. لباس نو برای عید است و حاال تا نوروز 6 ماه 
مانده و آن هم در این شرابط مملکت که رئیس جمهور در 
امریکاست. اصال بگذارید در مذمت لباس نو داستانی برایتان 

نقل کنم تا بدانید که من چند مرده حالجم!
روزي یکی از این اهالی قدیم کــه اهل دید و بازدید بود 
)اسمش را می گذاریم فالنی ( به یک مهماني رفت و لباس 
کهنه اي به تن داشت .صاحبخانه با داد و فریاد او را از خانه 
بیرون کرد .او به منزل رفت و از همســایه خود ، لباســي 
گرانبها و مارکدار که از خیابانهای شــمال شهر خریداری 
شده بود به امانت گرفت و آنرا به تن کرد و دوباره به همان 
میهماني رفت .این بار صاحبخانه با روي خوش جلو آمد و 
به او خوش آمد گفت و او را در محلي خوب نشاند و برایش 
ســفره اي از غذاهاي رنگین پهن کرد  . حتی باب مذاکره 
هم گشــوده شــد و تمام گزینه های مهمانی به روی میز 

آورده شد.
فالنی از این رفتار خنده اش گرفــت و پیش خود فکرد 
کرد که این همه احترام بابت لباس نوي اوست به فکر فرو 
رفت و پیش خودش گفت در عرف دیپلماتیک چگونه باید 
رفتار کند تا جان مطلب را به حلق بیاورد و کاری کرده باشد 
کارستانفالنی  .آستین لباسش را  از همان ناحیه مارکدارش 

کشید و گفت : آستین نو بخور پلو ، آستین نو بخور پلو .
صاحبخانه که از ایــن رفتار تعجب کرده بــود از فالنی 
پرســید که چکار مي کني فالنی گفت : من هماني هستم 
که با لباسي کهنه به میهماني تو آمدم و تو مرا راه ندادي و 
حال که لباسي نو به تن کرده ام اینقدر احترام مي گذاري 
.مارکدار پوشیدن که نشد انســانیت.پس این احترام بابت 
لباس من اســت نه بخاطر من . پس آســتین نو بخور پلو، 

آستین نو بخور پلو ...

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ســرمقاله
جنگ در سینما

| رضا امیــری مهر - بودن 
در آســتانه هفته جنگ و انتخاب فیلم 
نماینده ایران برای اســکار، ایجاب می 
کند کــه نگاهی نو به ســینمای ایران 
داشته باشیم.هشت سال دفاع مقدس 
ملت قهرمــان ایران، به عنــوان برگی 
پرافتخار در تاریخ مقاومت مردم ایران 
در برابر تجاوز بیگانگان، برای همیشه 
در تاریخ این مرز و بوم به ثبت رسیده 
و محققان، پژوهشگران و تاریخ نگاران 
مؤمن و متعهد، بدون تردید با تالشــی 
مجدانه و پیگیر، زوایای پنهان و آشکار 
این دفــاع ایثارگرانه را به ثبت خواهند 
رســاند. در این بین چگونگی این ثبت 
تاریخی، بــه عنوان یک اقــدام مهم و 
حساس که می تواند نقشی تعیین کننده 
در تبیین واقعیت های موجود داشــته 
باشــد، موضوعی اســت که همواره در 
علوم اجتماعی مطرح بوده و هســت. 
آیا ثبت صرف آنچه که در هشت سال 
دفاع مقدس روی داده اســت، سوای 
ابعاد کاربردی آن، مــی تواند عالوه بر 
طرح واقعیت، تأثیرگذار و حرکت آفرین 
باشد؟! پس از پیروزی انقالب اسالمی 
در 22 بهمن سال 1357، سینمای ایران 
که به عنوان یک پدیده فرهنگی، هنری 
با مالحظات تجاری از این واقعه بزرگ 
تأثیر گرفته بود، با آغاز جنگ تحمیلی، 
به یکباره با دستمایه تازه ای برای کار 
مواجه شد، ولی در این بین آنهایی که در 
سالهای آغازین پیروزی انقالب اسالمی 
در فضای وقایع انقالب، با عوامل تغییر 
شکل یافته سینمای قبل از انقالب به 
فیلمسازی در شرایطی نامطمئن ادامه 
می دادند، هیچگاه نمی توانســتند در 
نخستین سالهای شــروع جنگ، واقعه 
جنگ تحمیلی را آنگونه که بود به تصویر 
بکشند. آنان حتی در دستمایه قرار دادن 
وقایع انقالب، بیــش از آنکه به تحلیل 
الیه های عمیق تر انقــالب بپردازند با 
تکیه بر حادثه پردازیهای سطحی، کار 
را به جایی رســاندند که برخی از این 
تولیدات به دلیل ضعف فاحش کیفی، 
امکان نمایش عمومــی پیدا نمی کرد. 
پس از گذشت چندســال از جدی تر 
گرفته شدن سینمای ایران و همچنین 
سینمای دفاع مقدس و ظهور فیلمسازان 
جوان برآمده از انقــالب و جنگ، رفته 
رفته سینمای دفاع مقدس نیز صاحب 
هویت ویژه ای شد و الاقل فیلمسازان و 
تهیه کنندگان که صرفا به فتح گیشه 
نمی اندیشیدند، با حذف حادثه پردازِی 
صرف از آثارشان، ارزش بیشتری برای 
انسانها قائل شدند و وقتی پای انسانها 
به میان آمد، آنهایی که در مسیر واقع 
گرایی گام برمی داشــتند، شخصیت 
های موجود در بطن واقعیت را در قالب 
و ساختارهای دراماتیک بر پرده سینما 

جان بخشیدند.

| دادستان تهران با اشــاره به حادثه تصادف جاجرود گفت:در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشــت به سر می برد. عباس جعفری 
دولت آبادی  در دهمین نشست شورای معاونان دادســتانی تهران در موضوع نظارت بر قضات، با اشاره به حادثه تصادف جاجرود افزود: پلیس 
در گزارش اولیه علت حادثه را بی مباالتی راننده اتوبوس در اســتفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعالم نموده، اما هیات 
کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس پرونده تا کنون اظهارنظر ننموده  است. اکثر مصدومین از بیمارستان ها ترخیص شده و شکایات آنان اخذ 
شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه ادامه دارد.وی هم چنین از صدور هشت فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد که یکی 
از کیفرخواست ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقالب خارج نشین اســت که پرونده اتهامی اش در دادگاه انقالب تهران رسیدگی خواهد شد. 
دادستان تهران افزود: مرکز موســوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه های ضدامنیتی علیه ایران است. وی بر لزوم 
نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشــاره کرد و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست.اهمیت امر 
قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم باشــد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، 

مسووالن دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. 

»سخن روز« از مهرماه روی کیوسک ها
| روزنامه »سخن روز« با زمینه انتشــار سیاسی و فرهنگی و با 
روش تحلیلی-خبری با صاحب امتیازی رشــید غریبی اندبیلی از مهرماه 
سال جاری منتشر می شود. این روزنامه که قباًل در قالب هفته نامه منتشر 
می شد پس از انتشار 500 شماره با دریافت مجوز انتشار از هیئت نظارت 
بر مطبوعات، به صورت روزنامه ای و با زمینه انتشــار سیاسی و فرهنگی 
پا به عرصه فعالیت های فرهنگی و مطبوعاتی می گذارد. رشــید غریبی 
اندبیلی صاحب امتیاز روزنامه »ســخن روز« با اعالم اینکه مدیرمسئولی 
این روزنامه برعهده دکتر مسعود پورفرد است، افزود: رویکرد این نشریه 
که با حضور روزنامه نگاران و افراد پیشکسوت مطبوعات منتشر می شود، 

خبری و تحلیلی خواهد بود.

متهم به فقر و محکوم به آزمون و خطا
| دالرام علی - طی هفته گذشته 300 کودک که صبح از خانه هایشان در تهران بیرون آمده اند تا در خیابان کار 
کنند، گدایی کنند و باالخره هر طور که شده پولی دست و پا کنند، عصر به خانه برنگشته اند. 70 نفر از آنها ممکن است 
هیچ عصر دیگری هم به خانه اشان در تهران برنگردند و عصرهای بعدیشان را در مسیر تایباد و بعد هم هرات بگذرانند. 
در هفته گذشته  300 کودک در تهران سوار ون هایی شدند که نمی دانستند آنها را به کجا می برد، 300 کودک شب را 
در بازداشت گذراندند در حالیکه نمی دانستند فردا چه خواهد شد، به خانه می روند، به اردوگاه، به کانون اصالح و تربیت و 
یا دوباره فردا شب را هم همانجا صبح خواهند کرد. در هفته گذشته ده ها خانواده بعضی با شناسنامه فرزندانشان، برخی 
با کارت آمایش و برخی با دست هایی که هیچ اوراق هویتی در آن نبود شب را پشت درهایی گذراندند که کسی از پشت 
آنها خبری از اعالم وضعیت فرزندانشان نیاورد.کسانیکه که تاکنون دستکم در سرنوشت 300 کودک در تهران مداخله 
کرده اند حتی خود را آنقدر مسئول نمی دانند که توضیحات روشنی در رابطه با اهداف، نقش ها و مسئولیت هایشان ارائه 
کنند. یعنی شــما اگر والد یکی از این 300 کودک باشید نمی دانید چه کسی و چرا فرزند شما را دستگیر و بازداشت 
کرده و چه کسی مسئولیت سالمت و امنیت او در قرنطینه ای را بر عهده دارد که درهای آن به رویتان بسته است. شما 
محکوم به ندانستنید چون نتوانستید پول کافی برای زندگی فرزندانتان تامین کنید. شما محکوم به ندانستنید چون 
کارشناسان تشخیص داده اند که مشکل شما فقر نیست بلکه فقدان مسئولیت پذیری است و اگر ذره ای از آن بهره برده 
بودید، فرزندانتان در خیابان کار نمی کردند. شما محکوم به ندانستن هستید چون فالن کارشناس فالن نهاد دولتی با 
چشم خودش دیده که برخی از شما النگوهای طال در دستتان دارید و دیگری از کسی شنیده و یا در یک سریال تلوزیونی 
دیده که شما از طریق گدایی یا کار فرزندانتان در خیابان، درآمدهای میلیونی به دست می آورید و اصال به همین دلیل 
هم است که پشت درهای مرکز قرنطینه ایستاده اید تا فرزندتان را آزاد کنید.شما فقیرید پس می توان بر روی شما آزمون 
و خطا کرد. می توان یک روز برای شما لباس های متحدالشکل در نظر گرفت تا چهره شهر را زشت نکنید، یک روز به زور 
از خیابان ها به مراکز قرنطینه آوردتان، یک روز در خیابان دستگیرتان کرد و به اسم »جذب« و »غربالگری« در بازداشت 
نگه تان داشت و خالصه هر روز برایتان یک خواب تازه دید و چون شما فقیرید می توان اینکارها را در طول 35 سال، 30 

بار تکرار کرد بدون آنکه الزم باشد به کسی توضیحی داده شود.

یادداشت
ترامپ در سازمان ملل: برجام باعث شرمندگی آمریکاست

| دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی 
خود در سازمان ملل اتهامات سخیفی علیه ایران 
مطرح کرد. گزیده سخنان رئیس جمهور آمریکا 

در زیر می آید:
وقتش رسیده کشورها با کشور دیگری مقابله 
کنند؛ ایران. تنها صادرات این کشــور خشونت 
است. پولها را روانه حماس و حزب اهلل می کند 
تا حمله به کشورهای عرب کند. ما نمی توانیم 
اجازه دهیم ایران ادامه دهد.  توافق هسته ای با 
ایران بدترین توافق یک طرفه بود که ایران امضا 
کرده اســت. توافق هســته ای مایع شرمندگی 
آمریکا اســت و فصل آخر نیست. دولت ایران باید به حمایتش از تروریســم را متوقف کند و به حقوق 
مردمش احترام گذارد. مردم ایران به دنبال تغییر هســتند.  ما به قراردادی که به عنوان پوششی برای 
ساخت بمب اتمی استفاده شود پایبند نخواهیم بود. زمان آن رسیده که مقابل کشوری که شعار مرگ 
بر امریکا می دهد بایســتیم. هیچ کس به ملت خودش جز رژیم منحوس کره شمالی به ملت خود بی 
احترامی نکرده است.  دیدیم چگونه این رژیم با شهروندانش برخورد می کند. رفتار این رژیم را با برادر 
رهبر کره شمالی دیدیم. این رژیم دختر 13 ساله را ربود و برای معلم زبان به پیونگ یانگ برد.  سیاست 
های این کشور با آزمایش موشک بالستیک دنیا را به چالش جدید روبرو کرده است.  بعضی کشورها با این 
رژیم ها معامله می کنند و سالح می فروشند. مرد موشکی کره شمالی در یک عملیات انتحاری وارد شده 
است. وقتش رسیده تا کره شمالی بفهمد که هسته ای شدنش تنها آینده پیش روی این کشور نیسست.

خبر

پیشگیری از 
آسیب های 
اجتماعی در 
اولویت قرار 
دارد 

تاج: 
 حضور در ورزشگاه ها

 اولویت بانوان و جامعه نیست
 آمریکا به دنبال

تجزیه اقلیم کردستان است
»نفس« به خوبی می تواند نماینده 

سینمای ایران در جهان باشد

 فرهنگ  10 ورزش  5 سیاست  2
مسجدجامعی:آیت اهلل جنتی در افتتاحیه سومین اجالسیه خبرگان رهبری:

رییس فدراسیون فوتبال گفت: همان طور که قبال نیز گفته ام ساختار 
ورزشگاه های ما مناسب پذیرش بانوان نیست. ضمن اینکه...

رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: آمریکا می خواهد اقلیم کردستان را 
تجزیه کنند و از دل آن یک اسراییل دیگر به وجود آورد و...

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ویژگی های فیلم »نفس«، این ساخته 
نرگس آبیار را اثری مناسب برای نمایندگی ایران در...

 سینمای ایران
از نفس افتاد!
 سینمای ایران
از نفس افتاد!

همه پرسی کردستان عراق 
خطرناک است

نقش اروپا و فرانسه در حفظ فضای مثبت پسابرجام مهم است
| رییس جمهور در دیدار رییس جمهور فرانسه، نقش اروپا 
و پاریس را در حفظ فضای مثبت پســابرجام مهم دانست و تاکید 
کرد که تهران عالقه مند است در فضای جدید، همکاری های خود 

را با فرانسه در همه عرصه های مورد عالقه تعمیق بخشد.
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی در این دیدار که در 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، به اشتراکات 
فرهنگی گسترده دو ملت ایران و فرانســه اشاره کرد و با تاکید بر 
ضرورت ارتقاء مناسبات فرهنگی، علمی، فناوری و دانشگاهی دو 
کشور، گفت: از حضور سرمایه گذاران فرانسوی برای همکاری های 

مشترک در بخش های مختلف در ایران حمایت می کنیم.
رییس جمهور همچنین با بیان اینکه نباید اجازه داد دستاوردهای 
برجام تضعیف شود و همه طرفین باید عالوه بر پایبندی، سایر اعضا 
را به اجرای کامل تعهدات خود یادآور شوند، اظهار داشت: برجام 
حاوی این پیام بود که مســایل پیچیده بین المللی را می توان از 
طریق گفت وگو  و در چارچوب رویکرد برد - برد حل و فصل کرد و 
هر آسیبی به آن می تواند انتقال دهنده این پیام خطرناک به جهان 

باشد که دیپلماسی قادر به رفع  مشکالت نیست. 
روحانی رفتارهای دولت فعلی آمریکا در ارتباط با برجام را برای 

جامعه جهانی نگران کننده برشــمرد و تاکید کرد: تنها نهادی که 
باید بر برجام نظارت کند آژانس بین المللی انرژی اتمی است که 
تاکنون هفت بار صراحتا بر پایبندی ایران بر این توافق تاکید کرده 
است و نباید برخی ها توافق روشــنی همانند برجام را به مسایل 

دیگر مشروط کنند.
رییس جمهور همچنین همکاری های مشترک ایران و فرانسه در 
زمینه مسایل منطقه ای و بویژه مبارزه با تروریسم را ضروری خواند 
و با تاکید بر نقش این همکاری ها در حل و فصل مسایل منطقه ای، 
گفت: ایران در حال مبارزه با تروریسم در منطقه است و در همین 
ارتباط مستشاران نظامی ما به درخواست دولت های رسمی عراق و 

سوریه در این کشورها حضور دارند.
روحانی در ادامه به موضوع عراق و اهمیت حمایت قاطع جامعه 
جهانی و از جمله فرانســه از قانون اساســی و تمامیت ارضی این 
کشور اشاره کرد و افزود: بحث همه پرسی در اقلیم کردستان عراق 
و هرگونه حرکت در جهت تغییر مرز و جغرافیای کشورهای منطقه 
بسیار خطرناک اســت و می تواند درگیری های دراز مدت در این 

منطقه ایجاد کند که به نفع هیچ کشوری نخواهد بود.
 ادامه در صفحه 2

روحانی در دیدار رئیس جمهور فرانسه:

 گزارش کائنات از 
متوسط قیمت مواد خوراکی؛
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رحمانی فضلی خبر داد:

 وجود
400 گونه 

مخدرصنعتی 

4 
ه  

مع
جا

 

چهار شنبه
29 شهریور 1396

29 ذی الحجه 1438
20 سپتامبر 2017

 شماره 3007 

12 صفحه
 1000 تومان

www.kaenat.ir

آخرین وضعیت پرونده حادثه تصادف جاجرود


