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ویدراینبازدیدکهدرفرودگاهبینالمللیشهید
باکری ارومیه انجام شد ،از ماهواره «اروم ست» که
بهدستنخبگانارومیهایساختهشدهنیزرونمایی
کرد .گفتنی است ماهواره اروم ست ،با باالترین
رزولوشن تصویری قابلیت این را دارد که حداکثر
با  ۶۰۰هزار دالر در مدار زمین قرار گیرد که در
مقایسه با مدل خارجی بسیار کم هزینهتر است.
رئیس جمهور همچنین در اجتماع مردم مهاباد
با ادای احترام به همه شهدای استان و قدردانی
از ایستادگی بسیجیان ،نیروهای ارتش و سپاه و
همهدلدادگانبهانقالباسالمیومرزبانانغیور
کشور اظهار کرد :ما در دولت ،خودمان را خدمت
گــزار شما مــردم عزیز میدانیم و به این خدمت
گــزاری افتخار میکنیم .دولــت مردمی در آغاز
کار ،تمرکز خود را بر مهار کرونا قرار داد که روزانه
بیش از  ۷۰۰خانواده را در کشورمان داغدار می
کرد و به لطف خدا امروز این آمار به کمتر از  ۷نفر
درروزرسیدهاست.آیتا...رئیسیباتاکیدبراین
که صیانت از جان مردم همواره برای دولت مهم و
محوریخواهدبود،تصریحکرد:صمیمانهازهمه
مردمبرایهمراهیبادولتدرکنترلشیوعکرونا
تشکر می کنم .اگر دولت اراده میکرد اما کمک
شما مردم نبود ،قطعا توفیقی نداشتیم .رئیس
جمهور خاطرنشان کرد :در زمینه اقتصادی هم
باید از مشارکت ،همت مردم ،مساعدت تک تک
مردموخانوادههایمحترمایرانیصمیمانهتشکر
کنم چرا که اگر در اصالحات اقتصادی که دولت

تازه های مطبوعات
••کیهان -اینروزنامهنوشت:برجاماگرخاصیتی
داشت اول باید خودش را حفظ میکرد ،نه تنها
برجام به همان شکل و شمایل سابقش دردی از
اقتصادمادوانمیکندبلکهبردردهاهممیافزاید.
••ایران-این روزنامه با اشاره به اعتصاب برخی
رانندگان اتوبوس نوشت :تلقین یأس و القای
ناکارآمدی و حس نادیده و ناشنیده گرفته شدن
توسط حاکمیت و تشویق و تحریک و آمــوزش و
سازمان دهی اهالی این صنف برای اعتصاب و
اعتراض ،اصلیترین رویکرد رسانههای جریان
ضدانقالب حول محور اخبار مربوط به صنعت
حملونقلجادهایاست.
••جمهوری اسالمی – این روزنامه نوشت :طرح
اصالح اقتصادی دولت دچار دو مشکل اساسی
است.یکیاینکهاینبهاصطالحجراحیازجیب
و معیشت مردم عادی که طبقه فرودست هستند،
شروعشدهدرحالیکهبایدازهزینههایحکومتی
از قبیل بودجه دولت ،بودجه مجلس ،هزینههای
تبلیغاتی ،تشریفات و امثال این ها شروع میشد.
دیگر این که استمرار پرداخت یارانه به معنای
استمراردمیدندرتنورداغتورماست.
••رسالت -این روزنامه نوشت :این که دولت با
اتحاد قوا و بصیرت مثال زدنی مردم یک جراحی
اقتصادی را بدون خون ریزی و با موفقیت انجام
می دهد  ،نشانگر آن است که جمهوری اسالمی با
قدرت هوشمند اداره می شود و اقتدار خود را در
داخلوخارجبهرخدشمنانانقالبمیکشد.
••شرق -این روزنامه به نقل از رضا شهرستانی،
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با
تیتر «شوک روسی به فوالد ایران» نوشت :روسیه
تخفیفهای  ۱۵تا  ۲۰درصدی برای فوالد خود
در نظر گرفته و با توجه به وضع عوارض سنگین
صــادرات فــوالد ایــران ،قیمت فــوالد صادراتی
این کشور نسبت به ایران ارزانتــر شده است و
بههمیندلیل چین ،افغانستان ،تایلند و کره
جنوبی که مشتریان بزرگ فوالد ایران بودند،
این بار فوالد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش
دادهاند.

انعکاس
••اقتصادنیوز مدعی شد :امام جمعه کرج در
واکنش به ماجرای شکایت و شش ماه حبس برای
یکخبرنگارگفت:هموارهبهموارداینچنینیکه
به من نسبت داده شده است ،ورود نکردهام و همه
آنانی را که به من تهمتی زدند ،در شبهای قدر
بخشیدم .بنده شکایتی از هیچ موضوعی نداشته
ام .همزمان میزان نوشت :برخالف آن چه در
برخی رسانهها با عنوان «محکومیت یک خبرنگار
درکرج»منتشرشده،بررسیمیزاننشانمیدهد
طبقاستعالمازوزارتارشاداینشخصخبرنگار
نبودهوبرایاجرایاحکاممتعددمحکومیتکهدر
پروندههایمتعددداشته،بازداشتشدهاست.
••همشهریآنالینمدعیشد:نرگسمنصوری
از عناصر ضد انقالب که با رسانههایی همچون
ایران اینترنشنال همکاری داشت ،هنگام خروج
غیرقانونی از مرزهای زمینی کشور دستگیر شد.
منصوری با سوءاستفاده از رأفت اسالمی در مدت
حدود دو سال و نیم مرخصی از زندان به اقدامات
مجرمانه و ضد امنیتی خود مبادرت ورزیده است
و پس از اطــاع از اجــرای حکم توسط ضابطان
قضاییبرایبازگشتبهزندان،قصدفرارازکشور
را داشت .ماموریت وی تحریک افکار عمومی از
طریق تهیه بیانیه و انجام مصاحبههای متعدد با
هدفایجادآشوبوناامنیدرکشوربود.
••صابرین نیوز مدعی شد :تصویری در فضای
مجازی منتشر شده است که به شباهت خانمی
اشاره دارد که در گزارش جنجالی صداوسیما
که درباره میزان یارانه پربازدید شده بود ،حضور
داشــت .برخی کاربران فضای مجازی مدعی
شدند یکی از خانمهای حاضر در گزارش ،همان
فرماندار سابق شهر قدس است؛ این موضوع
هنوز تایید نشده است!
••نورنیوز نوشت :بی بیسی فارسی در گزارشی
از پاک شدن فیلمهای برخی کاربران از تجمعات
شهرهای مختلف در اینستاگرام انتقاد کرده
است .این رسانه از قول منبعی نامشخص مدعی
شده که طرفداران ایران در شرکتی آلمانی ،پول
گرفتهاندوعامدانهپستهایمربوطبهاعتراضات
راپاکمیکنند!اینادعادرحالیاستکهازسال
 ۱۳۹۸تاکنون ،اینستاگرام ،فیسبوک و ...تمام
پستها با محتوای شهید سلیمانی ،آرم سپاه
و حتی بازتاب راهپیماییهای عمومی ایران را
حذف میکنند .با این تفاسیر ،ادعای پاکشدن
پستهای اینستاگرام توسط نیروهای خودسر
در شرایطی که این شبکهها تا این حد محتوای
خود را با شاخصهای سیاسی کنترل میکنند،
بسیار مضحک است ،آنهم در شرایطی که این
رسانهها خود بخشی از فرایند به آشوب کشاندن
اعتراضات مرد ماند.

تقدیررئیسیازهمراهیمردم
بااصالحاتاقتصادی

رئیس جمهور :صمیمانه از مشارکت و همراهی تک تک مردم با
اصالحات اقتصادی دولت قدردانی می کنم .این همراهی به ما امکان
می دهد در جهت تحقق رشد اقتصادی  ۸درصدی حرکت کنیم
گروه سیاسی-رئیسجمهور در بیستویکمین
سفراستانیخودبهآذربایجانغربیوارومیهیعنی
دیار مهدی باکری که این روزها با فیلم «موقعیت
مهدی»مطرح است سفر کرد .بررسی مشکالت
مردم ،دیدار با اقشار مختلف جامعه و شرکت در
جلسات متعدد و بازدید از نقطه صفر مــرزی از

مهمترین برنامههای رئیسجمهور کشورمان در
سفر به این استان بود .رئیس جمهور در آغاز سفر
خودبهآذربایجانغربیازنمایشگاهدستاوردهای
هوافضا شامل هواپیماهای سبک و نیمه سبک
ساختهشدهدرمراکزرشدسپاه،همچنینپهپادو
ماهوارههایساختهنوآورانارومیهایبازدیدکرد.

گروسی :ایران برای توافق جدی است

همزمانباتاکیدگروسیمبنیبرنبودننشانهایازجدیتنداشتنایران،
سرگئیالوروفهمبرحمایتمسکوازتوافقتاکیدکرد

هفته گذشته با حضور انریکه مورا و شیخ تمیم
بنحمد آلثانی در فضای سیاسی و رسانهها،
امیدها بــرای خروجی سازنده ایــن تحرکات
دیپلماتیک به منظور رفــع بنبست 70روزه
مذاکرات وین تا حدی تقویت شد .دیــروز نیز
رافائل گروسی ،مدیرکل آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمی گفت :نشانهای مبنی بر این که
ایــران بــرای از سرگیری مــذاکــرات هستهای
«جدیت»ندارد،دردستنیست .مدیرکلآژانس
بینالمللی انرژی اتمی با این حال تاکید کرد که
ایننهادهمچنانمنتظر«توضیحاتقانعکننده»

ایران درباره برخی فعالیتهای هستهای تهران
است .ایران چند روز پیش ،از طرح «ابتکارات و
پیشنهادهای خاصی» برای احیای برجام خبر
داده بود .به گفته سعید خطیبزاده ،سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان ،این طرح در سفر اخیر
انریکه مورا ،مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا
به تهران با وی در میان گذاشته شد .همزمان،
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان
با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در
خصوص مسائلی همچون روابــط دو جانبه،
منطقه ای و بین المللی و آخرین وضعیت گفت و

گو برای لغو تحریم ها تلفنی صحبت و تبادل نظر
کردند .امیر عبداللهیان بر اراده جدی تهران
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آغاز کرده مشارکت و همکاری مردم نبود ،دولت
نمی توانست در مسیر رفع مشکالت زیربنایی
گام بــردارد .همراهی مردم به دولت این امکان
را می دهد که در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸
درصدی حرکت کند .رئیسی همچنین در مسیر
سفر از ارومیه به مهاباد به صورت هوایی از روند
احیای دریاچه ارومیه و اقدامات انجام شده در
این طرح بازدید و دستورات الزم را برای تسریع در
روند احیای این دریاچه صادر کرد .رئیس جمهور
گفت:گامها و کارهای ناتمام در خصوص دریاچه
ارومیهبرنامهریزیشدهوبهزودیاجراییمیشود.
▪بازدیدرئیسیازنقطهصفرمرزی

رئیسی در ادامه سفر خود به استان آذربایجان
غربی در پایانه مــرزی و گمرک «تمرچین» در
منطقه صفر مرزی و از توابع شهرستان پیرانشهر
حضور یــافــت .در ایــن بــازدیــد ،رئیس جمهور
پس از حضور در یادمان شهدای حاج عمران و
زیــارت قبور شهدای گمنام ،در جمع رانندگان
خودروهای باری و ترانزیتی حاضر شد و پس از
شنیدنمشکالتآنها،دستوراتالزمرابرایرفع
نواقص و کمبودها صادر کرد .مرز تمرچین نقطه
صفر مرزی با کردستان عراق و یکی از فعال ترین
پایانههایمرزیکشوراستکهآیتا...رئیسیدر
دورانریاستقوهقضاییهباحضوردراینمنطقه،
دستوراتی را برای بازگشایی مرز و حل مشکالت
عبورومرورخودروهاصادرکردهبود.
برایرسیدنبهتوافقیخوب،قویوپایداروالبته
با رعایت خطوط قرمز تاکید کرد و موضع مثبت
روسیهرادرحمایتازتوافقیکهموردتاییدایران
باشد،ستود.سرگئیالوروفوزیرخارجهروسیه
نیز مناسبات تهران و مسکو را حائز اهمیت
خواند .وزیر خارجه روسیه با تاکید بر این که
اولویت روسیه نیز اجرایی شدن اسناد امضا شده
میاندوکشوراست،خاطرنشانکرد هماهنگی
بیندستگاهیراتاحصولنتیجهشخصاپیگیری
و دنبال خواهد کرد .وی بر تداوم حمایت روسیه
از حصول توافق و تالش های مسکو برای نیل
به توافقی عادالنه در راستای تحقق منافع و
مطالبات طرف ایرانی تاکید کــرد .الوروف با
انتقادازمواضعغیرسازندهآمریکاوغرب،آخرین
تحوالت اوکراین را تبیین و از هرگونه ابتکاری
برای توجه اوکراین به مذاکره استقبال کرد و
نقش ایران را در این زمینه سازنده خواند.

وزیر اطالعات2:فرانسوی بازداشت شده گردشگر نبودند

جاسوسی جاللی برای رژیم صهیونیستی ،موضوعی اثبات شده است ،به زودی
اطالعات بیشتری از وی منتشر می کنیم

اجتماع بزرگ سپاهیان
محمد رسول ا( ...ص)در جوار حرم امام

فرمانده کل سپاه در اجتماع بزرگ سپاهیان با اشاره به این که ملت
همواره توطئه های دشمنان را خنثی کرده است ،گفت :نمی گذاریم
غبارمحرومیتبرچهرهمردمبنشیند
س ــردار سرلشکر پــاســدار حسین سالمی
فرماندهکلسپاهپاسداران،دراجتماعبزرگ
سپاهیانمحمدرسولا(...ص)تهرانبزرگ
کهدرجوارحرممطهرامامخمینی(ره)برگزار
شد،اظهارکرد:شماسپاهیانحضرتمحمد
رســول ا( ...ص) و امتداد آن نسل عظیم و
باشکوهی هستید که خرمشهر را آزاد کرد،
شما محافظان اسالم ،رویشهای جدید در
عرصه انقالب و ادامه دهندگان شهید حاج
احمدمتوسلیانهستید.بهگزارشسپاهنیوز،
وی با بیان این که شما همچون استوانههای
مستحکم اســام و انقالب هستید ،افــزود:
شماسپرمستحکمبرایاینامتومیداندار
هستید که با شکوه تمام حماسه امروز را به
نمایش گذاشتید .این حماسه فقط برای این
لحظه نیست و در تاریخ ماندگار خواهد بود.
ویبااشارهبهاینکههرجادشمنحاضرشد،
او را شکست دادید و آرزوهای دشمن را دفع
میکنید،ادامهداد:دشمنفکرمیکندملت
ایران به شایعه ها ،دروغها و رویاهایش پاسخ
میدهداماملتماآگاه،بیداروهوشیاراست
و همواره توطئههای دشمنان را خنثی کرده
است.فرماندهکلسپاه،بابیاناینکهدشمن

نزول کــرده ،در حال غروب بوده و فروغش
کم شده است ،تصریح کرد :امروز مطمئنتر
و قویتر هستیم و دشمن را در حال زوال
میبینیم.فراراورادرافغانستان،شکستاورا
در یمن ،فرار تدریجی او را از عراق و همچنین
طلوع باعظمت اسالم را در منطقه میبینید.
سردارسالمیادامهداد:اسالمقدرتیعظیم
شکل داده و دشمن را فرسوده کرده است،
صدای شکستن استخوانهای دشمنان را
میشنویم و شکوهی از آرامش در قلبهای
ملت ایران هویداست .وی بیان کرد :هرچه
دشمن بر طبل شایعه مینوازد ،ملت ایران
آرامتردرصحنهدفاعازنظاموانقالبوگرفتن
نگینانگشتریانقالبباقامتیبرافراشتهبا
روحهاییبلندبرایحفظدستاوردهاینظام
امروز ،آرایش وفاداری به خود گرفته است.
فرمانده کل سپاه با اشــاره به این که به هم
کمکمیکنیمونمیگذاریمغبارمحرومیت
برچهرهمردمبنشیند،تاکیدکرد:شمامظهر
نجات ملت هستید و همان گونه که در سیل،
زلزله ،کرونا و حوادث مختلف امدادگر مردم
بودید ،امــروز در شرایط اقتصادی هم در
پایگاههایمقاومتبهمردمکمککنید.

حجت االس ــام و المسلمین سید اسماعیل
خطیب ،وزیــر اطالعات با اشــاره به فضاسازی
رسانه های معاند در پی اجــرای طــرح مردمی
سازی و توزیع عادالنه یارانهها گفت :دشمنان
با استفاده از فضای رسانه ای به دنبال ایجاد
نــاآرامــی و خدشه به امنیت کشور بودند که با
هوشیاری ،همکاری و همراهی تحسین برانگیز
مردم و هشدارها و اقدامات به موقع دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی و هماهنگی دستگاه قضایی،
توطئه های آنان خنثی شد اما ایجاد ناآرامی و
ضربه به امنیت کشور همچنان جزو برنامههای
جنگ ترکیبی دشمن است .به گــزارش ایسنا،
خطیب بــا اشـــاره به دستگیری دو فرانسوی
که به تازگی توسط وزارت اطالعات دستگیر
شــده انــد ،گــفــت :دو فــرد فرانسوی بــازداشــت
شده گردشگر نبودند ،ما از قبل به اطالعاتی
درباره آن ها دست یافته بودیم و از لحظه ورود به
کشور آن ها دقیقا تحت نظر بودند .این افراد به
محض ورود ،قرارهای تشکیالتی با چند کانون
و محفل غیرقانونی و سابقه دار برگزار کردند.
طبق مستندات مــوجــود ،ایــن دو فرانسوی به
دنبال ایجاد ارتباط تشکیالتی بین کانون های
غیرقانونی و آشوبگر بودند که با اتخاذ پوشش
های صنفی ،اهداف گروهک ها و سرویس های

جاسوسی را دنبال می کردند .بر اساس اطالعات
موثق ،برخی از عناصر کانون های غیرقانونی
مدنظر به گروهک های تروریستی شناخته شده
و برخی جاسوسان شناسایی شده خارج نشین
متصل بودند که به زودی اطالعات بیشتری
درخــصــوص ایــن پــرونــده منتشر خــواهــد شد.
وزیر اطالعات همچنین درخصوص احمدرضا
جاللی گفت :جاسوسی جاللی بــرای رژیــم
صهیونیستی ،اثبات شده و حکم اعدام او کلیه
مراحل قضایی را طی کرده است .دولت سوئد
به نیابت از رژیم صهیونیستی و آمریکا ،مدتی
پس از بــازداشــت و محاکمه جاللی به صورت
غیرقانونی آقــای حمید نــوری هموطن ما را در
سوئد بازداشت کرد یا به نوعی گروگان گرفت.
از اتفاقات عجیب این بود که دولت سوئد پس از
بازداشت این جاسوس در ایران به او اقامت دایم
داد و پس از محاکمه و صدور حکم اعدامش به وی
تابعیت سوئدی داد و از آن پس به عنوان شهروند
این کشور از او حمایت کرد و ما اطالع داریم که
سوئدی ها با طراحی رژیم صهیونیستی و آمریکا
موضوع جاللی را پیگیری می کنند و حمید
نوری را با توطئه و سناریوی گروهک تروریستی
منافقین به گروگان گرفته اند .درباره جاللی نیز
به زودی اطالعات بیشتری منتشر خواهیم کرد.
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چهره ها
واکنشجانشینفرماندهفراجابه اعتراضات
روزهایاخیر
ســردار قاسم رضایی ،جانشین فرمانده فراجا،
طرح اقتصادی دولــت را در کاهش قاچاق کاال
تاثیرگذار دانست و دربــاره اعتراضات در برخی
استانها در روزهــای اخیر گفت :باالخره زمانی
که جمعیت به گرانی و کمبود اجناس معترض
میشوند،حقباآنهاستامامعاندینودشمنانو
سوءاستفادهکنندگانوکسانیکهبدخواههستند،
از این جمعیتی که حرفهایشان را آرام میزنند،
سوءاستفاده و گاه تخریبهایی را ایجاد میکنند.
قطعا پلیس با این افراد برخورد جدی میکند و
برای ما قابل تحمل نیست و البته مردم هم اجازه
سوءاستفاده را به آن ها نمیدهند .سردار رضایی
باتاکیدبراینکهایناقداممجموعهپلیس،قانونی
است،گفت:اینکهبرخیبهصورتغیرمجازتجمع
میکنند و اقدامات تخریبآمیز دارند و به اموال
شخصیودولتیآسیبواردمیکنند،قابلتحمل
نیستوقطعامابهخواستمردمبااینافرادمقابله
میکنیم .وی تاکید کرد :البته ما از مردم بزرگ و
شریف ایران تشکر میکنیم که خودشان فهمیده
اند و این موضوع را مدیریت میکنند ،تعدادی که
از اصل طرح هم مطلع نبودند و برخی انتظاراتی
داشتندوآمدهبودند،توجیه
شدند و الحمدهلل مشکل
خاصی وجــود نــدارد/.
ایلنا

احمدخاتمی:رئیسیهممیتوانست
وجیهالملهبمانداما...
آیت ا ...سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان
رهبری و امام جمعه موقت تهران گفت :تخریب و
اهانتبهروحانیترسمعدهایشدهاستوفضای
مجازیهمدراینآتشمیدمد.ویباتاکیدبراین
کهعالماندینهمچنانمحبوبالقلوبهستند،
یادآورشد:فاجعهاستدرخیابانیکیازشهرهای
کشور ۵۰مجتهدبودهواالنیکطلبهومجتهدهم
وجود ندارد .امام جمعه موقت تهران تصریح کرد:
مسئوالن قصه گرانیها را تبیین کنند؛ مسئوالن
خدمت گزار مردم هستند لیکن آنطــور که باید
موضوع گرانی ها برای مردم باز نشده است .وی
اضافه کرد :چه آن هایی که به رئیسی رای دادند
و چه آن هایی که به رئیسی رای ندادند ،میگویند
طرحآزادسازییارانههاالزماست.خاتمیخطاب
به مسئوالن گفت :با مردم حرف بزنیم و به آن ها
بگوییم رنج شما ،رنج ماست .آقــای رئیسی هم
میتوانست مثل بعضی دولتها سال هفتم یا
هشتم دولت این طرح را شروع
کند یا نکند و وجیه المله
بماند امــا رئیس جمهور
اعالم کرده آبرویش را کف
میدان گذاشته اســت/.
ایلنا

پیشبینیسرلشکرصفوی:آمریکابهقبول
برجامتنخواهدداد

سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی گفت :من در
 ۷۰سالگی برای شما صحبت میکنم .تاکنون سه
گفتمانتغلیب،اصالحاتومقاومتدرجهانبوده
است .گفتمان اول یعنی تغلیب ،قدرت برتر جهان
است و از نگاه آن ها ما ملت مسلمان چــارهای جز
همراهیباغربنداریم.گفتماناصالحاتبهدنبال
بهروزکردننظامآموزشیایرانوکشورهایاسالمی
وبهبوداوضاعاقتصادیوتعاملمثبتباآمریکاست
و یک گفتمان ملی اسالمی را میخواستند ایجاد
کنند.ویدربارهگفتمانمقاومتخاطرنشانکرد:
گفتمان مقاومت و انقالبی در پی مبارزه با استبداد
داخلیواستعمارخارجیوخواهانتغییراتاساسی
بر اساس اسالم ناب محمدی با حفظ هویت تمدنی
ما در همه عرصههاست .چهرههای پیشتاز آن سید
جمال الدین اسدآبادی ،امام خمینی (ره) و رهبر
معظم انقالب هستند که باعث پیروزی انقالب،
جنگتحمیلیوگسترشانقالبدرسایرکشورهای
اسالمی شدند .یکی از عناصر پرچمدار آن سردار
سلیمانیبودکه ۴۰سالدرمقابلاسرائیلوآمریکا
ایستاد .آمریکا و اسرائیل در مقابل اراده ملت ایران
شکست خــوردهانــد .پیش بینی من این است که
آمریکابهقبولبرجامتنخواهدداد.امروزماتصمیم
میگیریم و آمریکاییها باید گوش دهند .به برکت
رهبری و دولت و ملت از این
شرایط عبور خواهیم کرد
تا قــدرت اول غرب آسیا
و کـــشـــورهـــای
اســـــــامـــــــی
بـــاشـــیـــم/.
ایسنا

