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68 كشته و زخمي در انفجارهاي بغداد 
دراث�روق�وعدوانفج�اردر بازاريدرمركزبغداددستكم  جهان
28تنكش�تهوبيشاز40تنديگرزخميشدند.گروه
تروريستيداعشدربيانيهايمسئوليتاينانفجارهارا
برعهدهگرفت.نيروهايعراقيتوانستندبخشهايياز
شرقموصلراازدستداعشآزادكنندوجنگندههاي
امريكاييبارديگرمواضعغيرنظاميرابمبارانكردند.
تروريست هاي داعش كه اين روزها شرايط سختي را در موصل 
مي گذرانند و تلفات س��نگيني را در مقابل نيروهاي عراقي 
متحمل شده اند، براي جبران شكست هاي خود به عمليات 
انتحاري روي آورده اند. به گزارش شبكه خبري اسكاي نيوز، 
دو عامل انتحاري روز شنبه با بستن كمربند منفجره خود را در 
بازاري در منطقه »السنك« در مركز بغداد منفجر كردند. به 
گزارش منابع عراقي در جريان اين دو انفجار دست كم 2۸ تن 
كشته و بيش از 4۰ تن زخمي شدند و نيز تلفات مالي سنگيني 
به ساختمان هاي اين بازار تجاري وارد شد. پليس عراق اعالم 
كرد كه انفجارها نزديك فروشگاه هاي لوازم يدكي خودرو در 
»الس��نك« و در زمان تردد مردم بغداد رخ داد. به گفته يك 

مقام وزارت كش��ور عراق، يكي از اين انفجارها توس��ط يك 
بمب گذار انتحاري صورت گرفت و انفجار ديگر نتيجه انفجار 
بمب كار گذاشته شده در محل بود. همچنين نيروهاي امنيتي 
بالفاصله در محل انفجار حاضر شدند و تدابير امنيتي الزم را 
اتخاذ كردند. كشته ها و مجروحان انفجارها نيز به بيمارستان 
منتقل شدند. گروه تروريستي داعش مسئوليت اين انفجارها 
را برعهده گرفت. از س��وي ديگر، فرماندهي عمليات بغداد 
در بيانيه اي اعالم كرد كه دس��تگاه هاي اطالعاتي عراق، از 
ورود يك خودرو بمبگذاري ش��ده كه دو فرد انتحاري آن را 
هدايت مي كردند، از بخش شمالي بغداد، اطالع دادند كه با 
كمين گذاري به موقع در مسير جاده سامرا به كاظمين، اين 
خودرو را به همراه دو فرد انتحاري، قبل از اينكه به اهدافش 

برسد، منفجر كردند. 
پيشرويدرموصل 

نيروهاي عراقي در ادامه پيشروي در مواضع داعش در موصل 
توانس��تند بخش هايي از اين ش��هر را آزاد كنند. به گزارش 
خبرگزاري اسپوتنيك، بخش اطالع رساني جنگ در ارتش 
عراق ديروز در بيانيه اي اعالم كرد، سازمان مبارزه با تروريسم 

محله القدس الثاني در محور ش��رقي موصل را آزاد و پرچم 
عراق را روي ساختمان هاي آن برافراشته كرد. الميادين نيز 
از آزادي كامل محله القدس خبر داده است. در همين حال، 
ش��اكر جودت، رئيس پليس عراق روز شنبه گفت كه حيدر 
العبادي، نخست وزير عراق دستور تسريع در روند عمليات 
نظامي در دش��ت نينوا را داده است. سرلش��كر عبدالوهاب 
الساعدي، يكي از فرمانده س��ازمان مبارزه با تروريسم عراق 
روز شنبه قاطعانه خبر انتشاريافته توسط رسانه هاي غربي 
مبني بر حضور نيروهاي امريكايي به همراه نيروهاي عراقي 
در ساحل شرقي موصل را تكذيب كرد.  از سوي ديگر، منابع 
رسانه اي آگاه گزارش دادند كه جنگنده هاي بي 52 امريكايي 
به شدت مزارع حي الحدباء در ش��مال شهر موصل را هدف 
قرار دادند. منابع گفتند اين حمله به دانشكده دندانپزشكي 
دانش��گاه موصل در نزديكي محله الحدبا نيز كش��يده شد و 
اخباري مبني بر كشته شدن سركرده هاي برجسته داعش 
مطرح است. جنگنده هاي امريكايي هفته گذشته نيز پل ورود 
عراقي ها به موصل را منهدم كرده بودند تا بدين ترتيب بتوانند 

با خريد زمان داعشي ها را فراري دهند. 

دبيرجشنوارهشعرفجر:
نگاه نويسندگان افغانستاني به شهداي »فاطميون« تغيير كرده است

آتش گرفتن موتور هواپيما در فرودگاه مهرآباد

نگاهنويسندگانافغانستاني بهشهدايمدافعحرملشكر  پايداري
فاطميونتغييركردهاست،ازاينرومنتظرتوجهشاعران
ونويسندگانافغانستانينس�بتبهاينحوزههستيم.
محمدكاظم كاظمي، شاعر و نويس��نده افغانستاني و دبير 
يازدهمين دوره جشنواره شعر فجر با اشاره به اضافه شدن 
بخش بين الملل جايزه ادبي ج��الل آل احمد، در گفت وگو 
با دفاع پرس اظهار داشت: بين المللي شدن جايزه جالل از 
چند بعد حائز اهميت اس��ت. يكي از ويژگي هاي مهم اين 
اتفاق ديده ش��دن ادبيات افغانس��تان در ايران است كه به 
مطرح شدن و شناخته شدن آن مي انجامد.  وي تصريح كرد: 
بخش بين الملل مي تواند پاي ادبيات داستاني افغانستان را 
به ايران باز كند كه ممكن اس��ت براي مردم تازگي داشته 
باشد، همچنين مي تواند توجه مردم ايران را به اين مسئله 
جلب كند كه زبان فارسي در افغانستان موقعيت و ادبيات 
داستاني خوبي دارد. ارتباط و تعامل نويسندگان و شاعران 
دو كش��ور نيز بخش ديگر اين موضوع است كه مي تواند به 
تعامالت فرهنگي و ادبي كمك كند و پُل ارتباطي بين نهادها 
و نويس��ندگان دو كشور ايجاد مي شود.  ش��اعر و نويسنده 
افغانس��تاني گفت: بخش بين الملل جايزه جالل تأثيرات 
مثبتي را در كشور افغانستان خواهد داشت. تصور عمومي 
مردم افغانستان كه بيگانگان نيز بر آن دامن مي زنند، ناديده 

گرفته شدن ادبيات و زبان فارسي افغانستان در ايران است. 
امروز با توجه به ديده ش��دن ادبيات افغانس��تان در جايزه 
جالل، اين تصورات برهم مي خورد. مردم افغانستان خواهند 
ديد كه برادران ايراني آنها، نسبت به مفاخر، زبان و ادبيات 
مشترك بين دو كش��ور نگاه مثبت دارند.  كاظمي درباره 
جايگاه ادبيات مقاومت در افغانستان بيان كرد: مقاومت در 
شعر و ادبيات داستاني مقاومت، حضور و بروز دارد، به عنوان 
مثال موضوع كتاب »كوچه ما« از محمداكرم عثمان، تاريخ 
سياسي افغانستان است كه بخش مهم آن درباره مقاومتي 
است كه در برابر استبداد در افغانستان، مقابل بيگانگان روي 
داده بود.  دبير يازدهمين دوره از جشنواره شعر فجر افزود: 
كتاب هاي زيادي در حوزه مقاومت در افغانستان وجود دارد 
كه مستقيم و غيرمستقيم به جنبه هاي مقاومت اشاره دارد 
و قابل توجه است. جنس مقاومت در افغانستان كم و بيش 
با مقاومت ايران فرق دارد.  اين شاعر و نويسنده افغانستاني 
درباره جايگاه ادبيات دفاع مقدس در كشور خود گفت: بيشتر 
آثاري كه هنرمندان افغانستاني درباره موضوع دفاع مقدس 
ارائه داده اند، متعلق به آثار شاعران مهاجري بوده است كه در 
ايران حضور داشته اند. فاصله هاي فرهنگي و سياسي بين دو 
كشور، مانع مهم بروز و ظهور ادبيات دفاع مقدس در كشور 
افغانستان بوده كه ضروري اس��ت به اين مسائل پرداخته 
شود.  وي درباره رويكرد نويسندگان افغانستاني نسبت به 

شهداي مدافع حرم بيان داشت: نگاه و رويكرد نويسندگان 
افغانستاني به شهداي مدافع حرم لشكر فاطميون نسبت به 
گذشته تغيير كرده اس��ت. تاكنون نگاه نويسندگان به اين 
شهدا در سايه جريانات سياسي بود كه امروز در حال تغيير 
است و ما منتظر توجه شاعران و نويسندگان افغانستاني به 
اين حوزه هستيم. در حوزه ش��عر اتفاقاتي رخ داده، اما در 
ادبيات داس��تاني، نياز به زمان داريم.  كاظمي افزود: براي 
رسوخ يك پديده  اجتماعي در ادبيات داستاني نياز به زمان 
است كه طبيعتاً بايد كمي صبر كنيم تا موضوع، بيشتر براي 
مردم روشن شود. هنوز كه هنوز است نگاه نويسندگان به 
شهداي مدافع حرم پُررنگ نيست، هرچند اين موضوع براي 
مردم ايران و افغانستان قابل احترام است.  دبير يازدهمين 
دوره از جشنواره ش��عر فجر عنوان كرد: رسانه هاي دشمن 
درباره اين موضوعات كار مي كنند، ما نبايد از اين موضوعات 
غفلت كنيم. مردم داخل كشور افغانستان، تاوان زيادي براي 
همراهي رزمن��دگان در جنگ س��وريه پرداخته اند. حجم 
فشارهاي رواني گاهي مردم را دچار تعلل مي كند.  اين شاعر و 
نويسنده افغانستاني تأكيد كرد: موضوع شهداي مدافع حرم، 
امروز نقطه اتحاد و اش��تراك مردم ايران و افغانستان است. 
بسياري از نگاه هاي مردم ايران به افغانستان به دليل شهداي 
تيپ فاطميون تغيير كرده است. ايراني ها احترام زيادي براي 

شهداي افغانستاني قائل اند. 

يكي از موتورهاي  هواپيماي بوئينگ   حادثه
MD88 شركت هواپيمايي تابان هنگام بلند 
شدن از باند فرودگاه مهرآباد آتش گرفت. اين 
حادثه باعث بر هم خوردن شرايط پرواز شده و 
خلب��ان مجبور ب��ه بازگش��ت به باند ش��د. 
حادثه حوالي س��اعت 19 شب گذشته اتفاق 
افتاد و خوشبختانه به مسافران آسيب نرسيد. 
يكي از ش��اهدان عيني به ايرنا گفت كه آتش 
س��وزي از ش��عاع چند كيلومتري ف��رودگاه 

ديده مي ش��د. وي ادامه داد با ف��رود هواپيما 
دود زيادي به آسمان بلند شد.  جالل ملكي، 
س��خنگوي آتش نش��اني اما گفته اس��ت كه 
درخواس��ت اعزام آتش نش��انان به فرودگاه 
ساعت 5۰: 19 به س��امانه 125 اعالم شده و 
امدادگران در محل حاضر شدند اما هنگام ورود 
مسئولين فرودگاه اعالم كردند كه اين مشكل 
برطرف شده و نيازي به عمليات آتش نشانان 
نيست. شركت هواپيمايي تابان علت حادثه را 

نقص فني اعالم كرده است. 

رئيسجمهوريروزشنبهدر ديداربا»وليدمعل�م«،وزير  سياسي
امورخارجهسوريه،بابياناينكهجمهورياسالميايران
ازبرقراريآتشبسدرسوريهاستقبالميكند،تأكيد
كرد:بايدمراقببودتادردورانآتشبسفرصتيبراي
نياي�د. بهوج�ود تروريس�تها تقوي�ت
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت جمهوري، 
حجت االسالم روحاني با تبريك موفقيت ها و پيروزي هاي 
دولت،  ارتش و مردم مقاوم س��وريه در مبارزه با تروريس��م 
به ويژه در حل��ب گفت: پي��روزي حلب اين پي��ام را براي 
تروريست ها به همراه داشت كه در راه غلطي كه با جنايت 
و خونريزي انتخ��اب كرده اند، هرگز موف��ق نخواهند بود. 
رئيس جمهوري با بيان اينكه امروز پ��س از پيروزي حلب 
شرايط خوبي براي انجام اقدامات ميداني عليه تروريست ها 
و فعاليت هاي سياس��ي براي بازگرداندن ثبات و امنيت به 
سوريه فراهم شده است، اظهار اميدواري كرد: اقدامات آتي 
براي حل بحران سوريه و مذاكرات صلح، منجر به حاكميت 
دمشق بر كل سوريه، ايجاد امنيت براي مردم سوريه و حفظ 
تماميت ارضي اين كشور ش��ود. دكتر روحاني خاطرنشان 
كرد: جمهوري اسالمي ايران در ميدان مقاومت و عرصه هاي 
مختلف سياسي همواره در كنار ملت سوريه بوده و در آينده 
نيز به اين حمايت خود ادامه مي دهد و مطمئن هستيم در 

نهايت ملت سوريه پيروز و موفق خواهد بود. 
رئيس جمهوري با تأكيد بر اينكه محور مذاكرات صلح بايد 
حاكميت دمشق بر سوريه و بازگرداندن ثبات و امنيت پايدار 
به اين كشور باشد، اظهار داشت: ايران، روسيه و سوريه با 
اتحاد و هماهنگ��ي در اقدام��ات و برنامه ريزي هاي آينده 
مي توانند در اين راستا موفق باشند. دكتر روحاني همچنين 
اظهار اميدواري كرد دس��تاورد اجالس آتي در آس��تانه 
قزاقستان، رس��يدن به راه حلي براي برقراري صلح پايدار 
در سوريه باشد. »وليد معلم«، وزير امور خارجه سوريه نيز 

در اين ديدار ضمن ابالغ قدرداني و درود هاي »بشار اسد«، 
رئيس جمهوري اين كشور به دولت و ملت ايران گفت: هيچ 
شكي نداريم كه حمايت هاي همه جانبه جمهوري اسالمي 
ايران تأثير بسزايي در تقويت روحيه مقاومت ملت سوريه در 
برابر تروريست ها داشته و خواهد داشت. وزير امور خارجه 
سوريه با تقدير از تالش ها و حمايت هاي ايران و روسيه از 
دولت و ملت سوريه در مسير مبارزه با تروريسم، بر ضرورت 
هماهنگي و همكاري بيشتر سه كشور در اين راستا تأكيد 

كرد. وليد معلم جمهوري اسالمي ايران 
را داراي نقش و جايگاهي با اهميت در 
منطقه دانس��ت و خواس��تار توسعه و 
تقويت مناسبات و حمايت هاي تهران 
از دمشق شد. وزير خارجه سوريه را در 
اين ديدار »سرلش��كر علي مملوك«، 
رئيس نه��اد امنيت ملي اين كش��ور 

همراهي مي كرد. 
گفتوگ�ويتلفن�يروحانيبا

پوتين
رؤساي جمهوري اسالمي ايران و روسيه 
با استقبال از آتش بس در سوريه، تأكيد 

كردند كه مبارزه با تروريسم و گروه هاي تروريستي از جمله 
داعش و جبهه النصره ت��داوم خواهد يافت. دكتر حس��ن 
روحان��ي و »والديمير پوتي��ن« در اين تم��اس تلفني كه 
شنبه شب انجام شد، درباره همكاري هاي ايران، روسيه و 
س��وريه براي گفت وگو ميان دولت و مخالفان س��وريه در 
آستانه، پايتخت قزاقس��تان، رايزني كردند. دكتر روحاني 
در تماس تلفني پوتين با وي، ضمن تبريك سال نو ميالدي 
به رئيس جمهوري و ملت روس��يه گفت: ما از آتش بس��ي 
كه در س��ايه همكاري ايران، روسيه و س��وريه، در سوريه 
تحقق يافت، استقبال مي كنيم و در عين حال همفكري و 
هماهنگي بيش از پيش كشورها قبل از نشست قزاقستان را 

ضروري مي دانيم.  رئيس جمهوري، تداوم ارسال كمك هاي 
بشردوستانه را به مردم س��وريه و به ويژه در شهرهايي كه 
همچنان در محاصره تروريست ها هستند، ضروري عنوان 
كرد و گفت: بسيار مهم اس��ت كه بعد از پيروزي هاي اخير 
بتوانيم اين آتش ب��س را حفاظت و حراس��ت كنيم. دكتر 
روحاني، رايزني فش��رده ميان وزارتخانه ه��اي خارجه دو 
كشور را در اين عرصه مورد تأكيد قرار داد. والديمير پوتين، 
رئيس جمهوري روسيه نيز در اين تماس تلفني دستيابي به 

آتش بس را محصول همفكري و همكاري همه كشورهاي 
خواهان صلح و آرامش در سوريه و به ويژه ايران و روسيه ذكر 
كرد و گفت: وظيفه ما حفظ دستاوردهاي موجود و در عين 
حال تداوم مبارزه مشترك عليه تروريسم بين الملل است.  
رئيس جمهوري روس��يه با تأكيد بر ضرورت رايزني فشرده 
ميان وزيران خارجه دو كشور پيش از مذاكرات گروه هاي 
سوريه اي در پايتخت قزاقس��تان، افزود: آماده همكاري با 
گروه هايي در سوريه هستيم كه حاضرند در مسير صلح آميز 
گام بردارند و بي ترديد اجازه نمي دهيم كه آتش بس شامل 
گروه هاي تروريستي مانند داعش، جبهه النصره و گروه هاي 

مشابه باشد. 

توس�عه مع�اون  مش�اركتهايمردم�ي  جامعه
كميتهامدادازهمكاريكميتهام�دادوكمكمالي
بنيادبركتبه20هزارنفرازايتامروس�تاييتوسط

خيرينخبرداد.
علي محمد ذوالفقاري، معاون توس��عه مش��اركت هاي 
مردمي و عارف نوروزي، عضو هيئت مديره و مدير عامل 
بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( 
با هدف رس��يدگي بيش��تر به ايتام نيازمند روس��تايي 

تفاهمنامه همكاري امضا كردند. 
ذوالفق��اري با بيان اينك��ه براي اج��راي طرح تكريم 
ايتام نيازمند روستايي توس��ط كمك هاي حاميان و 
نيكوكاران سراس��ر كش��ور تفاهمنامه همكاري بين 
كميته امداد و بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي 

فرمان امام )ره( كه در س��ال 93 منعقد ش��ده بود، به 
مدت يك سال ديگر تمديد شد، گفت: بر اساس اين 
تفاهمنامه 2۰ هزار نفر از ايتام روستايي تحت حمايت 
كميته امداد، با همي��اري خيران كمك مالي دريافت 
مي كنن��د، در اين ط��رح نيكوكاران در قالب ش��بكه 
حمايتي مردمي و بهره گيري از سرمايه هاي اجتماعي، 
مسير درخشاني را براي رسيدن به اهداف پيش رو رقم 
خواهند زد.  وي با اش��اره به اينكه تعامل و گسترش 
همكاري هاي مؤثر طرفين براي كمك به ايتام نيازمند 
روستايي )پسران تا سن1۸ س��ال و دختران تا زمان 
ازدواج ( تحت حمايت كميته امداد موضوع اصلي اين 
تفاهمنامه است، بيان كرد: هماهنگي و هم افزايي براي 
ارائه خدمات حمايتي به ايت��ام تحت حمايت كميته 
امداد، ترويج و اش��اعه فرهنگ يتيم ن��وازي از اهداف 

اساسي اين تفاهمنامه به حساب مي آيد. 
ذوالفقاري ب��ا بيان اينك��ه كميته امداد موظف اس��ت 
فهرست ايتام را براي دريافت كمك هاي مردمي در هر 
دوره، واريز را به روز رساني كند، ادامه داد: با امضاي اين 
تفاهمنامه، كميته امداد متعهد به معرفي فهرست ايتام 
نيازمند روستايي در سراس��ر كشور، ارائه وجوه واريزي 
توسط بنياد به حس��اب اكرام اس��تان ها، ارائه گزارش 
مربوطه به تفكيك هر اس��تان به بنياد و اطالع رس��اني 
مراتب پرداختي وجوه توسط بنياد به ايتام تحت پوشش 

و ساير ذينفعان است. 
حدود 2۰۰ هزار نفر از ايتام كش��ورمان تحت پوشش 
كميته امداد هستند كه نيمي از اين فرزندان در روستاها 
و نيمي ديگر در شهرها سكونت دارند و بيش از ۸۰ درصد 

از اين كودكان به تحصيل مشغول هستند. 

رئيسجمهوردرديداروزيرخارجهسوريه:
بايد مراقب بود در دوران آتش بس تروريست ها تقويت نشوند

كمك مالي بنياد بركت به ۲۰ هزار نفر از ايتام روستايي

معرفي 5۰۰ صرافي غيرمجاز به نيروي انتظامي  
معاون نظارتي بانك مركزي گفت: 5۰۰ نفر از صرافاني كه مجوز خود 
را تمديد نكرده اند يا صنوف غير مرتبط كه به فعاليت ارزي مي پردازند 
جهت اقدامات قانوني به فرماندهي نيروي انتظامي معرفي شدند.  فرشاد 
حيدري افزود: اين كار مصداق قاچاق ارز محسوب مي شود و بايد با آن 
برخورد قانوني صورت بگيرد.  وي با بيان اينكه بانك مركزي تعدادي از 
خريداران و فروشندگان عمده ارز را به سازمان امور مالياتي معرفي كرده 
است، در پاسخ به اين سؤال كه چه نظارتي بر دالالني كه در كنار خيابان 
به خريد و فروش ارز مي پردازند، داريد، گفت: دالل ها عمدتاً واس��طه 
همين اشخاص هستند زيرا ارقام رد و بدل شده كوچك نيست و دالل 
نمي تواند با پول مختصري كه در معابر و خيابان ها رد و بدل مي ش��ود 

كارهاي عمده انجام دهد. 

چشماننگرانرژيمصهيونيستي
بهتحوالتسوريهپسازآزاديحلب

تل آويو نگران  گسترش 
زنجيره امنيتي ايران تا جوالن
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فرماندهناجا:200سرباز
باالی5فرزنددارند

خدمت سربازي
 با 3 زن و 10 فرزند!
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  روحاني: پيروزي حلب اين پيام را براي تروريست ها 
به همراه داشت كه در راه غلطي كه با جنايت و خونريزي 
انتخاب كرده اند، هرگز موفق نخواهند بود. امروز پس از 
پيروزي حلب شرايط خوبي براي انجام اقدامات ميداني 
عليه تروريست ها و فعاليت هاي سياسي براي بازگرداندن 
ثبات و امنيت به سوريه فراهم شده است| همينصفحه

دولتيكهميخواهديكمملكتراتدبيركند،حاال
مدتياس�تكهدركابينهاش،دعواراهافتادهاس�ت.
برخيناظرانازايندعواهاب�ه»جنگمنافع«تعبير
كردهاندك�هبرايبرخ�ي»منفعتش�خصي«داردو
برايبرخ�يديگر»منفعتقدرت«ك�هآنهمنوعي
منفعتشخصياس�ت.بههرحالدولتاميدوتدبير
راچهبهاي�نتهديده�اودعواهاك�هدروزارتكار،
رئيستأميناجتماعيتهديدبهاس�تعفاكندووزير

بهداشتحرفشرابادستوررئيسجمهورعليهوزير
كاربهكرسيبنشاندودردووزارتنفتوصنعتكهدو
ژنرالكهنسالدولتحضوردارند،مثلجوانهابرسر

»خوراك«پتروشيميدعواكنند!
درماجرايوزارتينكاروبهداشتوقتيدعوايمياناين
دوباالگرفتبادستوركتبيدكترحسنروحانيقرارشد
»نهبيستوهفتم«منابعسازمانتأميناجتماعي)سهم
درمانكارگران(درحسابيمستقلبرودوبهاينترتيب

حقبيمهكارگرانبهطوركاملوبهموقعدرحوزهسالمت
وبرايكارگرانهزينهشود.

دردووزارتنفتوصنعتهمدورويكرد»خوراكي«طي
سهسالگذشتهتابهامروزروبهرويهمقرارگرفتهبودند
وهريكخودرامحقميدانستندودعواهمسر»لحاف
پتروشيمي«بود.نعمتزادهآنرابهسمتخودميكشيد
وزنگنهبهس�متيديگروچهتأملبرانگيزكه»زور«هر

يكباابزارمنافعمليبود!| صفحات3و4رابخوانيد

زوروزيركاربا»دستوررئيسجمهور«بهوزيربهداشتنرسيد
ضربهفني»نعمت«پتروشيميمقابل»بيژن«

دعواي وزيران در دولت تدبير


