هفته بیست و یکم لیگ برتر بدون
حضور تماشاگر برگزار میشود

خوزستانمیزبان
سیللرستانمیشود

درصفحهورزشی بخوانید

درصفحهایرانزمین بخوانید

منشا به استقالل رسید
یحییبهشهرخودرو

در باب شیوه های مواجهه
ما باناکامی

اسفند سیالبی
ایران

شهادتدهمین
خورشیدهدایت
(ع)
امام علی النقی
هادی امت تسلیت باد

از رنج بشر
تا خلق اثر

درصفحهآخر بخوانید
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موضع دولت درباره لوایح مرتبط
با «افایتیاف»

رئیس جمهوری در هیأت دولت درباره مقابله با کرونا گفت

پاستور امیدوار
به تصویب
FATF
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داستان

طرح ازشهابجعفرنژاد |ایرانجمعه

«ایران جمعه» ضمیمه امروز «ایران»

داستان یک چهره :محمدرضا شجریان

تأثیر ویروس چینی روی برخی مشاغل

صفحات  ،5 ،2 ،1و  6را بخوانید

همه داستانها از اوجگیری ،دانستگی
 ریاضتها و لجاجتهای
آوازهخوان بزرگ خراسان
که در یاد تاریخ مخفی موسیقی ایران
به جا مانده است...
خبرنگار «ایران» از شیوه خرید مردم
در روزهای اسفندماه گزارش میدهد
محسن عطایی  /فارس

 FATFفراموش شدنی نیست

 FATFرا نبایــد در کشــور یک
موضــوع تمــام شــده و پایــان
یادداشت
یافتــه فرض کرد .حتــی اگر ما
هــم بپنداریــم که دیگــر کاری
بــا مباحــث و مســائل مربوط
بــه ایــن موضــوع نداریــم ،در
آن ســوی ماجــرا ایــن FATF
حسن بهشتیپور
کارشناس مسائل
اســت که با ما کار دارد و دامنه
بینالملل
تصمیماتــش دربــاره ایــران
بــه طــور مســتمر روی زندگی
شــهروندان مــا تأثیــر خواهــد گذاشــت .بــه عبارت
دقیقتــر هــر چند ایــن موضــوع در داخل ایــران به
شــکلی قربانــی رقابتهــا و دعواهــای سیاســی و
همین طور برداشــتهای رادیکال و عموماً اشــتباه
از آن شــده اســت اما این به معنای لــزوم فراموش
کردنش نیست.
جــای بســی خوشــحالی داشــت اگــر ادعــای
مخالفــان  FATFدر بــی تأثیــر بــودن بازگشــت مــا
به لیســت ســیاه در اقتصاد کشــور رنگی از واقعیت
داشــت امــا واکنشهــای منفــی بازارهــای داخلــی
حکایــت از اتفاقی دیگــر دارد .آن هم در شــرایطی
کــه به نظر میرســد این تــازه ابتدای کار باشــد و ما
در هفتههــا و ماههای آینده باید خود را برای تجربه
کــردن دامنههــای وســیعتری از تأثیــر بازگشــت به
لیست سیاه آماده کنیم.
جمهــوری اســامی ایــران بعــد از انقــاب بــه
طــور مســتمر به عضویــت دههــا معاهــده و توافق
بینالمللــی درآمــده که همه آنها از یک ســو دارای
جنبههایــی مثبت و از ســوی دیگر دارای جنبههایی
منفی بودند .موضــوع  FATFنیز چیزی جدا از این
منطق نیســت و اتفاقاً این هنر حکومتداری است
کــه باید توان و امــکان مدیریت جنبههــای مثبت و
منفــی هر پدیدهای را داشــته باشــد .به طــور نمونه
میتوان به تصویب کنوانســیون «مریدا» اشاره کرد
که در ســال  84توســط دولت نهم پذیرفته شد و در

ِ
قناری
شاه
قناریهای الل

کرونازیرپوستشهر

وزیر بهداشت :اگر مسافری را در مبادی شهرها مشکوک
تشخیص دهیم  14روز در قرنطینه بستری میشود
 جمعه درباره تعطیلی مدارس اطالعرسانی میشود -دانشگاهها یک هفته دیگر تعطیل شدند

ســال  87نیــز با تأییــد مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام تبدیل بــه قانون شــد .مریدا در واقــع یکی از
کنوانســیونهای مورد درخواســت  FATFاســت که
در تکمیــل کنوانســیون مبــارزه بــا جرایــم ســازمان
یافتــه فراملــی یا همان پالرمو تدویــن یافته و اتفاقاً
برخی از مقررات آن نیز سختگیرانهتر از کنوانسیون
پالرمو اســت .اینکه از نظــر فنی منطق پذیرش یک
کنوانســیون ســختگیرانهتر و رد کــردن کنوانســیونی
ســادهتر از آن چیســت ،باید از مخالفــان  FATFدر
کشور پرسیده شود.
واقعیــت ایــن اســت که عــدم پذیرش شــروط
 FATFاقتصاد ما را به این شــکل قفل خواهد کرد
که صادرات ما بــه مراتب ارزانتر از قبل و واردات
مــا گرانتــر از گذشــته خواهــد شــد .چیــزی کــه در
شــرایط کنونی فقط باری خواهد بــود روی بارهای
ســنگینی کــه تصمیمــات سیاســی مــا روی دوش
اقتصــاد کشــور گذاشــته اســت .در ابعــاد جهانــی
اســتثنا شــدن تنها کره شــمالی در کنار ایــران برای
قــرار گرفتــن در لیســت ســیاه  FATFو وضعیــت
بســیار نامطلوب اقتصادی این کشــور از یک ســو و
پذیرش شروط این کارگروه توسط تمام کشورهای
دوســت و همکار ایــران ،از چین و روســیه گرفته تا
عــراق و ســوریه و لبنان فقط نشــان از ایــن دارد که
مــا در یک حالــت اســتثنای خاص قــرار گرفتهایم
کــه اصالً در شــأن و جایــگاه تاریخی کشــور و ملت
ایــران نیســت .آن هم در شــرایطی کــه از مجموع
 41شــرط  FATFتا اینجا  39شرط را پذیرفتهایم و
تنها بر ســر نپذیرفتن دو کنوانســیون پالرمو و CFT
به لیست ســیاه میرویم .در سیاســت معنای این
وضعیــت این اســت که هــم چــوب را خوردهایم و
هم پیاز را.
موضــوع  FATFبــا ابعــادی کــه در حــال حاضر
دارد ســه مشــخصه را شــامل میشــود .بــه معنای
دقیقتر این مســأله «همه تجارت و تبادالت» کشور
را بــا «همــه کشــورها» و توســط «همــه شــهروندان

ســالم

قفس هفروشگاهها
به سرعت پر میشود
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هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëëســرویسبهداشتیدرایســتگاههایمترو/آقایگنجی :مدتی قبل در
نظــــــــر ایســتگاه مترو ابنســینا جهت استفاده از ســرویس بهداشتی بهیکی از
مـــــردم کارکنان ایستگاه مراجعه کردم که ایشان در پاسخ با لحن تندی گفتند
که سرویس بهداشتی ایستگاه مخصوص پرسنل میباشد .از مسئوالن
محترم شهرداری تقاضا داریم سرویس بهداشتی ای در داخل یا خارج ایستگاه ساخته شود
تا مشکل هموطنان در این خصوص برطرف شود.
 ëëنصــبپلعابرپیــادهدرخیابانقنبــرزاده/آقایزارعــی :در خیابان قنبــرزاده روبهروی
خیابان خرمشــهر جهت تردد عابرین پیاده نیاز به نصب پلهوایی عابر پیاده اســت زیرا
در این مسیر سراشیبی تندی وجود دارد که خودروها با سرعت زیاد از آنجا عبور میکنند
و عابرین به ســختی میتوانند از عرض خیابان رد شــوند .از مســئوالن ذیربط درخواست
داریم در این خصوص اقدام کنند یا حتی االمکان سرعتگیری در این محل نصب شود
که جلوی سرعت خودروها در این مسیر گرفته شود.
ëëمواد بازیافتی /آقای طاهری از منطقــه :2به غرفه های بازیافتــی منطقه که مراجعه
مــی کنیــم در قبال روزنامــه و کاغذ باطله ،چیزی به ما ارائــه نمیدهند .قبالً بابت
ارائه روزنامه و کاغذ باطله به ما پول می دادند ولی در حال حاضر یک بشکه مایع
دستشویی گذاشته اند و می گویند ظرف بیاورید تا مایع دستشویی به شما بدهیم.
با  1888هم که تماس گرفتیم ترتیب اثری نداده اند.
ëëتمدیــد دفترچه هــای گذرنامه /آقای مرتضوی :چــرا اداره گذرنامــه دفترچه های
قدیمی را که تاریخ انقضای آن فرا رسیده و از برگه های آن استفاده نشده تمدید
نمــی کند؟ پیشــنهاد می کنیم با توجه به هزینه ســنگین صــدور دفترچه که دارای
کاغذ خاصی نیز می باشد ،به جای تعویض اعتبار آن را تمدید کند.
ëëپله برقی بدون روشــنایی /مهدی گرکانی :در سعادت آباد پل مدیریت ،پله برقی
وجــود دارد کــه مدت هاســت خراب اســت و بــه تازگی درســت کرده انــد اما اصالً
چراغ جهت روشنایی ندارد و بسیار تاریک است .چند بار هم با شهرداری تماس
گرفتیم .از مسئوالن ذیربط درخواست رسیدگی داریم.
ëëکمبود امکانات بهداشــتی در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ /یک شهروند :با توجه
بــه شــیوع بیمــاری کرونا در ســطح کشــور ،متأســفانه در ندامتــگاه مرکــزی تهران
بــزرگ بــا جمعیت  17هزار نفری از کمترین امکانات بهداشــتی محروم اســت .از
مســئوالن مربوطه درخواســت داریم فکری به حال این ندامتگاه کنند تا از عواقب
و پیامدهای احتمالی آن جلوگیری شود.

وزیر بهداشت تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا را اعالم کرد

قرنطینه افراد مشکوک و تعطیلی یک هفتهای دانشگاهها

اعمــال محدودیت عبــور و مــرور برای افراد مشــکوک
بــه ابتالی ویروس کرونا در بین شــهرها و تعطیلی یک
هفتــهای دانشــگاهها دو تصمیــم مهــم ســتاد مبــارزه
بــا کرونا بــود که دیشــب وزیر بهداشــت اعالم کــرد .به
گزارش «ایران» ،ســعید نمکی گفت :به جای قرنطینه
شهرها ،محدودیت عبور و مرور افراد مشکوک به ابتالی
ویــروس کرونــا اعمال میشــود و در ورودی شــهرها که
پــر تــردد اســت ،اکیپهــای وزارت بهداشــت مســتقر
میشــوند و درجــه حــرارت بــدن را بــا تبســنجهای
دیجیتال میسنجند و افراد مشکوک متوقف میشوند.
اگر فردی مشــکوک به ابتال باشد ،در همان شهر  ۱۴روز
بــه قرنطینه مــیرود .او از مردم خواســت ســفر نکنند.
درباره تعطیلی مدارس هم وزیر بهداشــت گفت :قرار
شــد مناطقی که موارد مثبت در آنجا شناســایی شــده،

جمعــه شــب تصمیمگیری شــود تــا در دوره ســه روزه
مدارس تعطیل شــود و اگر نیاز به تمدید باشد ،اعمال
خواهد شــد .فهرست مناطقی که آلوده تشخیص داده
شــده و منــع رفتن بــه مــدارس ،جمعه اعــام خواهد
شــد .همچنین ستاد تصمیم گرفت که دانشگاهها یک
هفته دیگر تعطیل باشــد به شرطی که اساتید به محل
کار بروند و دروس مربوطه را به شــکلی به دانشــجویان
ارائــه بدهنــد .البتــه همــه ایــن مــوارد بایــد بــه تأییــد
رئیسجمهــوری برســد .وی افزود :بــرای اماکن زیارتی
نیز محدودیت ورود به حرم ایجاد میشود و افراد فقط
میتوانند از داخل صحن زیارت کنند .فعالً محدودیت
ورود به حرم وجود خواهد داشت به این شرط که افراد
هنگام ورود به صحن از مایع دستشــویی و ضد عفونی
کننده دســتها اســتفاده کــرده و بیوقفه عبــور کرده و

مقالههایی از
همایون رحیمیان
علیاکبر شکارچی
مهدی همایونفر

و گفت و گوی «ایران جمعه»
با سید وحید حسینی
درباره مراحل ساخت
تا انتشار مستند «بزم رزم»

متنکاملایننوشتهابراهیمافشار را
درصفحات 2تا  7بخوانید

سالمت دانش آموزان مهم است
مدارسضدعفونیوتجهیز
بهداشتیشدهاند

ایرانــی» متأثــر از خــود میکند .این یعنــی ابعادی
بــه مراتب فراتر از تحریمهای یکجانبه امریکا علیه
کشــورمان .تجربــه تحریمهــای دور قبــل هســتهای
بــه ما بخوبی نشــان داد که حتی دوســتانمان نیز تا
جایــی حاضر به هزینه دادن برای همراهی با ایران
هســتند و از جایی بــه بعد منافع خــود را قربانی ما
نخواهنــد کــرد .شــش قطعنامــه تحریمی شــورای
امنیــت ســازمان ملــل علیه ایــران یکــی از چندین
گواه این ادعا اســت .در شــرایط پیش رو نیز نه تنها
بعید نیســت بلکه به احتمال زیاد قطعی اســت که
خیلی از دوســتان و شــرکای ما ،منافــع خویش را بر
مسائل سیاسی مبتال به ما ارجحیت بدهند .چیزی
کــه اتفاقــاً در حکومتداری معمول و منطقی اســت
و جــای گالیــه هم نخواهد داشــت .در شــرایطی که
مــا قبالً هم این مهــم را آزموده و تجربــه کردهایم،
آزمــودن مجــدد آن جــای ســؤاالتی جــدی به جای
میگذارد.
در حقیقــت بالتکلیــف مانــدن لوایــح دولت در
مجمع و بازگشت ایران به لیست سیاه  FATFپایان
این موضوع در کشور ما نیست و تازه اول راه تجربه
کردن آثار و تبعات آن اســت .آثــاری که میتواند با
تجدید نظر در راهی که رفته شد به شکل دیگری در
ایران و اقتصاد خسته این روزهای ما نمود پیدا کند.
بیانیه روز گذشــته دولت درباره این موضوع را باید
از همین زاویه نگاه کرد و تأکید و اصرار آن بر تالش
برای برداشتن موانع موجود بر سر راه لوایح پالرمو
و سی اف تی در این چارچوب قابل ارزیابی است که
 FATFو تبعات منفی آن بر کشــور فراموش شدنی
و قابل انکار نیست .بنابراین به نظر می رسد دولت
همچنان امیدوار است بتواند روزنه ای پیدا کند تا با
تصویب آن لوایح کشــور را از گزند آثار سوء دور کند.
در ایــن مســیر الزم اســت حاال که برخــاف مواضع
مخالفــان ،واقعیــات آشــکار شــده تصمیمســازان
در ایــن بــاره با دقت و حساســیت بیشــتر درباره آن
تصمیم بگیرند.

در بزمگاه
جنگ

همه
داستانها از اوجگیری ،دانستگی
ریاضتها و لجاجتهای
آوازهخوان بزرگ خراسان
که در
یاد تاریخ مخفی موسیقی ایران
به جا مانده است...

عبدالرضا فوالدوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران
در گفت و گو با «ایران»:
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یک چهره :محمدرضا شجریان
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تجمع نکنند و رد شوند .وی درباره برگزاری نماز جمعه
گفت :نماز جمعه نیز به مدت یک دوره در شــهرهایی
که آلوده تشخیص داده شــده برگزار نخواهد شد .همه
این موارد تصمیمهای مقطعی است.
نمکی اظهار کرد :سامانه  ۴۰۳۰از امروز در کل کشور
راهاندازی شد .این سامانه در پاسخگویی بسیار پرشتاب
اســت .قبالً مردم ســؤاالت خود را با سامانه  ۱۹۰مطرح
میکردند.
وزیر بهداشــت دربــاره روند بهبــودی بیماران مبتال
بــه کرونا در کشــور نیز گفت :در این زمینه خوشــبختانه
خبرهــای خوبــی بــه دســت میآیــد و تعــداد افــراد
رو بــه بهبودی افزایش یافته اســت و امروز تعداد قابل
توجهی از بیماران ترخیص شده و حدود  ۳۰نفر هم در
قم ترخیص شدهاند.

موضوع :موسیقی در زمان جنگ

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در
اطالع رسانی مجازی

www.iran-newspaper.com
www.ion.ir

رادیو ایران 20

www.ion.ir
@irannewspaper
@radioiran20

سـیـصـد و یازدهم

آیا باید مردم را نسبت به ویروس کرونا نگران کرد یا از
نگرانــی در آورد؟ آیا حساســیتهای مردم درباره این
پدیده یکسان و مشابه است؟ سیاست کلی حکومت و
رسانهها چه باید باشد؟
اولیــن نکتــهای که بایــد رعایت کرد ،اطالعرســانی
صحیح اســت .چه درباره نحوه برخورد با پدیده و رعایت اصول بهداشــتی و
چه در زمینه آمارها و اطالعات آن .در این باره وزارت بهداشت باید سیاست
اطالعرســانی خــود را تکمیل کند .همه میدانیم که تعــداد مبتالیان به ایدز
در ایران حدود  ۴۰هزار نفر اســت .این آمار ثبت شــده و رســمی اســت ،ولی
کارشناســان یقیــن دارند کــه  ۶۰تا  ۷۰درصد افــراد مبتال به ایــدز در این آمار
نیســتند .یا تشــخیص داده نشــدهاند یا مراجعه نکردهاند .این مسأله درباره
کرونا خیلی حادتر اســت .ممکن نیست که با تعداد زیر  200نفر مبتال حدود
 20نفــر فوتــی وجــود داشــته باشــد .گرچه آمار رســمی همان اســت کــه این
وزارتخانه میگوید ولی در عین حال باید برآورد علمی داشــته باشــد که چه
تعــداد دیگر نیز مبتال شــدهاند و این اطالعرســانی به نفع همه اســت .درک
مردم از آمار مبتالیان گزارش رســمی نیســت بلکه برآورد علمی از واقعیت
اســت .بنابراین اطالعرســانی باید با تأکید قطعی و بدون چون و چرا بر بیان
حقیقت ،همه حقیقت و نیز نگفتن چیزی بجز حقیقت متمرکز شود.
نکتــه دوم تعییــن مســأله محــوری کرونا اســت .مســأله کرونــا حداقل در
مراحــل اول درمــان آن یــا میــزان مــرگ و میــر نیســت ،بلکه مســأله اصلی
جلوگیری از اشــاعه آن اســت .اشــاعه این بیماری خطرناک اســت ،حتی اگر
تعداد تلفات آن کم باشد .بنابراین در این مرحله باید توضیح داد که مسأله
اصلی جلوگیری از انتشــار آن اســت ،حتی اگر بیماری سادهای باشد .راههای
جلوگیری از آن نیز روشــن اســت .باید همه را نســبت به اشــاعه آن حســاس
کــرد .دولت باید نشــان دهد کــه در درجه اول در پی شناســایی افراد مبتال به
این بیماری است تا شکاف میان آمار رسمی و آمار حقیقی را کاهش دهد.
نکته سوم این است که میان حساسیت و ترس فاصله بزرگی است .ترس
از عوامل منفی در مبارزه با این بیماری است .اتفاق نظر وجود دارد که ترس
و نگرانی و نیز تخلیه روانی ،موجب تضعیف سیســتم دفاعی بدن میشــود
و تلفات را بیشــتر میکند .ولی حساســیت داشتن چنین نیست .یک امر الزم
اســت .یکی از همــکاران تعریف میکند که برخی از مشــاغل مثل نانوایان یا
بقالیهــا و ســوپریها و فعالیتهای مشــابه نوعی بیتوجهــی و بیخیالی یا
روحیــه تقدیرگرایی از خود را نشــان میدهند ،گویی که هیچ مشــکلی آنان را
تهدیــد نمیکند .بله شــاید برای آنان خطری نداشــته باشــد و اگــر هم مبتال
شــوند ،به ســرعت بهبودی پیدا کنند ،ولی افراد آسیبپذیر زیادی هستند که
از بیمباالتی و فقدان احساس مسئولیت آنان زیان خواهد دید.
مســأله دیگــر که نباید نادیده گرفته شــود ،حضور مجموعه کارشناســان و
متخصصــان غیردولتی در مبارزه با این اپیدمی اســت .هیچ دلیلی ندارد که
متکلم وحده این مســائل فقط مقامات و مســئوالن دولتی باشــند .پزشکان،
پرســتاران ،جامعهشناســان ،روانشناســان و حتــی در ایــن مــورد خــاص
اقتصاددانان و کالً همه گروههای نخبه جامعه بدون تمایز میباید در مســیر
مبــارزه بــا این ویروس مشــارکت کننــد .حرف آنــان برای مــردم پذیرفتنیتر
است .این کار بسیار اثرگذارتر از دلداری دادن و اعتماد دادن صاحبان قدرت
است .اتخاذ هر تصمیمی باید با همدلی و پذیرش مردم همراه باشد .مسأله
ســامت بویــژه برای فرزنــدان خیلی مهم اســت .اگر فردا مــدارس فعالیت
کننــد ولی دانشآموزان حاضر نشــوند ،عوارض زیادی خواهد داشــت .البته
دولت اگر الزم دید در جایی هم باید قاطعیت از خود نشــان دهد .اتفاقاً این
دو رفتار مکمل یکدیگرند و به مردم احساس آرامش میدهند.
چهارمیــن نکته که شــاید مهمترین نیز باشــد ،ضرورت حضــور فعال یک
رسانه معتبر و مورد اعتماد است .اکنون با وجود تعداد فراوان کانال تلگرامی
و دیگر منابع خبری نوعی بلبشوی تحلیلی و اطالعرسانی به وجود آمده است
که وجود آن از اصل ویروس کرونا خطرناکتر اســت .این آشــفتگیهای ذهنی
و روانی و اطالعاتی نتیجه فقدان حضور مؤثر یک رســانه معتبر اســت و تا این
نقیصه حل نشود ،هیچ گرهی در این جامعه باز نخواهد شد.
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گل بو فیوضی درباره کروناویروس
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 -مردم برای جلوگیری از شیوع کرونا سفر نکنند

صفحه  3رابخوانید

نگرانی خیر ،حساسیت بله

آن غبار شکل یافته زیبا که میکشد

مرا | مقاالت و نوشتههایی از مح
مدرضاشاهرخی نژاد  ،حسن صادقی و

قرنطینه محله و شهر نداریم
قرنطینهها فردی خواهد بود

باید موانع موجود بر سر راه
تصویب دو الیحه رفع گردد و
بهانه از دست بدخواهان ایران
گرفته شود
روز جمعه پرونده ایران در
گزارش  FATFبعــد از جدالهای
گروه سیاسی داخلــی  4ســاله بــاز هــم
بــه همــان جایــی برگشــت کــه قبــاً از آن آمده
بود؛ لیســت ســیاه .لیســتی که مخالفــان دولت
میگوینــد بــودن و نبــودن در آن بــرای تجــارت
خارجی و داد و ســتدهای مالی ایران نه اهمیتی
دارد و نــه تأثیری .دولت اما اعتقادش درســت
عکس این اســت؛ اعتقــادی که هنوز هــم بر آن
اصــرار دارد و میگویــد بایــد همچنــان تالشها
برای خروج از «لیســت ســیاه» دنبال شــود .این
چیزی اســت کــه در بیانیــه دیروز دولــت درباره
موضوع  FATFتصریح شده .چیزی که باید دید
فقط اعالم موضع دولت در مقطع فعلی است
یا اینکه در عمل هم افقی برای آن وجود دارد؟
 4ëëموضوع مورد تأکید دولت در  9بند
در بیانیه روز گذشــته دولت که در  9بند تدوین
شده تأکیداتی جدی بر  4موضوع اصلی وجود
دارد 4 .موضوعی که از همان اول هم دولتیها
بــر آنها اصرار داشــتند؛ اول اینکــه ایران همین
االن هــم مشــغول مبارزه با پولشــویی اســت و
نسبتی با تبهکاریهای مالی بینالمللی ندارد
و جایش نباید در لیست سیاه  FATFباشد.

)ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran

سال بیست و ششم
شماره 7289
چهارشنبه
 7اسفند 1398
 2رجب 1441

