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 دپوی میلیاردی
تجهیزات پزشکی  

 گزارش »شهروند« از خرید انبوه
کاالهای پزشکی توسط بیمارستان ها

4 ایرانشهر

فدراسیون از بانک 
آینده شکایت می کند

پیگیری های »شهروند« درباره 
تبلیغات بدون مجوز نتیجه داد

14 روایت داغ

 شنا
در استخر ببرها

3 رویداد

 کنسرتی متفاوت
وار در سبز

مادر شهید پسندیده: خواستم مردم 
به جای غم شادی کنند

14 روایت داغ

 عقبگرد  طال و دالر
 ادامه دار می شود؟

 نظر کارشناسان
درباره تداوم ریزش قیمت ها 

8 دخل و خرج

 در جست وجوی
نوزاد 34 ساله

10 حادثه

هر جلسه استیضاح 
۹۰ میلیارد تومان

استیضاح های پی در پی  وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی چقدر روی دست 

مجلس خرج می گذارد؟ 

 ماجرای باورنکردنی پدری
که همچنان به دنبال فرزند 

گمشده اش می گردد

2 رویداد

   صفحه 12

 تو
مجری نیستی 

عمواکبر

5 دلیل برای این که »شبی با عبدی« را نبینیم

ما جزیی از جنگ نیستیم!

دکتر علی اصغر پیوندی
رئیسجمعیتهاللاحمر

چند هفتــه ای از حمله مســلحانه به 
آمبوالنس امــدادی جمعیت هالل احمر 
و عروج شــهادت گونه کوهســار فاتحی، 
امدادگر فقید شــهر کامیاران می گذرد. 
هنــوز هم با گذشــت حدود یــک ماه از 
حادثه، زخم این اتفــاق تلخ مثل روز اول 

تازه است.  
همه می دانیم کــه مصونیت از تعرض 
و لزوم حمایــت از کارکنــان، تجهیزات 
و آمبوالنس هــای امدادی ســازمان های 
بشردوستانه نه تنها ریشه در آیین، سنن و 
متون دینی و آموزه های شرعی و اخالقی 
و عقلی جوامــع مختلــف دارد، بلکه به 
اشــکال مختلف در قوانین و مقررات ملی 
کشورها و همچنین کنوانسیون ها و اسناد 

بین المللی هم تجلی یافته است.
در این خصوص می توان به کنوانسیون 
چهارگانــه ژنو )مصوب  ســال ۱۹۴۹( و 
پروتــکل الحاقی )مصوب  ســال ۱۹۷۷( 
اشــاره کرد که به تفصیل به مقوله لزوم 
حمایت از این افراد و تجهیزات امدادی-

درمانی پرداختــه و مصونیت از تعرض به 
آنها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

بر این اساس نفس حمله به آمبوالنس 
امدادی هالل احمر فــارغ از دلیل و علت 
آن و درگذشــت تألم بــار امدادگر فقید 
جمعیت هالل احمر اســتان کردســتان 
در هنگام انجــام ماموریت امدادی، نقض 

همه چارچوب ها و قوانین شــرعی، عرفی 
و عقلی ملی و بین المللی بوده و از ســوی 
همه انســان های آزاده جهــان محکوم 
اســت؛ به عبارتی ســاده تر خــوِد اقدام 
مهمتر از علت اقدام اســت. ایــن اتفاق 
هر علتی که داشــته باشد، شکستن قبح 
حمله به آمبوالنس های امدادی اســت و 
اگر چنین تعرضاتی تکرار شــود، فرآیند 
نجات جان انسان ها را در شرایط بحرانی 
دچار مشــکل می کند. در این شــرایط 
دیگر چگونه امدادگــری جرأت می کند 
تا به کمک همنوعان خــود در حوادث و 

بحران ها بشتابد؟
بنابرایــن الزم اســت همــه نهادهــا و 
دستگاه های ملی که متولی رسیدگی به این 
موضوع مهم هستند، ضمن پیگیری زوایای 
مختلف این اقدام زمینه بروز و ظهور اقدامات 

اینچنینی را در آینده از بین ببرند.
امیدوارم رســانه های فراگیــر ملی هم با 
اطالع رسانی صحیح اصول هفتگانه و بنیادین 
جمعیت هالل احمر با تأکید بر اصل بی طرفی، 
این نهاد مردمــی و عام المنفعه را در معرفی 
ماموریت های بشردوستانه و لزوم مصونیت 
عوامل امدادی جمعیــت هالل احمر یاری 
بکنند تا ان شاءاهلل دیگر شاهد چنین حوادث 

تلخی نباشیم.
شــعار هالل احمر و صلیب سرخ جهانی 
این است که: ما جزیی از جنگ نیستیم. اگر 
حرمت نهادهای امدادی در میان همه اقشار، 
گروه ها و تمامی مردم رعایت نشــود، آنگاه 
جنگ همه را خواهد بلعید و صلح و آرامش 

از دسترس ما دور می شود.

رسمقاله

زّقوِم این جهنم!

چند روز پیش خبري منتشر شد که یک زن 
به اتهام قتل همسرش در شهرك هاي اطراف 
تهران بازداشت شده است. هر چند زن مدعي 
اســت که شــوهرش خودزني کرده و سابقه 

خودکشي نیز داشته است.
تا اینجاي خبر چیز چندان عجیب وغریبي 
نیســت ولــي زن در گفت وگو بــا خبرنگار 
توضیح مي دهد که ۴0  ســال است که ازدواج 
کرده ۴ دختر و چند پســر داشته است. یکي 
از دخترانــش حدود ۱0 ســال پیش با قرص 
خودکشــي کرده، دختر دیگرش نیز  ســال 
گذشته در خانه خودکشي کرد. یکي از پسرانش 
معتاد شده و براي تأمین هزینه آن دزدي کرده و 
االن در زندان است. در مورد روز واقعه مي گوید 
که تحمل حضور در خانه را نــدارم، این خانه 
بیشتر شبیه جهنم است، بنابراین بیرون رفته 
بودم. از بیرون که آمدم خســته بــودم، رفتم 
خوابیدم. به همسرم گفتم اگر کسي زنگ زد، 
مرا بیدار نکن، ولي او ۱0 دقیقه بعد بیدارم کرد 
و گفت تلفن با تو کار دارد. دعوایمان شد و کار 
به فحاشي کشید، اول خواست مرا خفه کند، 
بعد رفت خودزني کرد، او را بــا دخترم آوردم 
بیمارستان. او دو هفته پیش نیز مي خواسته با 

طناب خودکشي کند.
بحث ما این نیســت که آیا این زن، شــوهر 
خودش را کشته یا شــوهرش خودزني کرده 
اســت. هر کدام از دو حالت واقعیت داشــته 
باشــد، در نتیجه ماجرا فرقي ایجاد نمي شود. 
چنین خانه اي با همان توصیفي که کرده یک 
جهنم واقعي است. مگر ممکن است که ما در 
جامعه خود بي خیال باشیم و در کنارمان نهاد 
خانواده اي باشــد که وصف آن جهنم باشــد؟ 

اکنون خانواده تنها نهادي اســت که اعضاي 
خانواده در آن به اســتراحت و تمدد و بازیابی 
اعصاب مي پردازند؛ نــه آنکه وضعیت آنچنان 
عذاب آور باشد که براي به آرامش رسیدن، از آن 

فرار کنند؟
پرســش اساســي این اســت که وظیفه و 
مسئولیت ما و حکومت و مســئوالن در برابر 
چنین نهاد با موقعیت جنگ گونه چیســت؟ 
آیا مي توانیم بگوییم این یک مسأله شخصي 
خانواده ها است؟ آیا نباید کمک هاي مشاوره اي 
و آموزشي و حتي کمک هاي دیگر را روانه این 
وضعیت جهنم گونه کرد تا اعضاي خانواده قادر 
به حل مشکالت خود شوند؟ چگونه مي توان 
تصور کرد که تولیدات و میوه هاي این جهنم به 
جامعه سرازیر نشود؟ آیا نام زّقوم را شنیده اید؟ 
درختي که در جهنم رشــد مي کند و میوه آن 
خوراك جهنمي ها است. میوه هاي این جهنم 
روي زمین آن قدر هســت که به خارج از خانه 
صادر شود و کل جامعه را کم کم تبدیل به جهنم 
کند و همه مردم را مجبور کند که از میوه هاي 

آن بخورند!
متأســفانه همه فکر و ذکر ما این است که 
کمک هاي مالي را به درماندگان و فقرا کنیم. 
البته ایــن کاري خوب و ضروري اســت اگر 
درست انجام دهیم؛ ولي در یک جامعه جدید 
کمک هاي مشــاوره اي و حمایت هاي رواني و 
روحي و آموزشي براي حل مسائل شاید مهمتر 
از کمک هاي مالي و غذایي باشــد؛ چون بعید 
است که کسي از گرسنگي فوت کند، ولي بسیار 
احتمال دارد که افراد به خاطر نداشتن حاالت 
روحي و رواني سالم خود و دیگران را به کشتن 

دهند.

یادداشت
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آزادراه
 داستان آن مرد دانا و بازرگان

 دو تابعیتی

قسمت دوم

وحید میرزایی
طنزنویس

در قســمت قبل دیدیم که کیســه زر 
مرد بازرگان هنگام عبــور از رودخانه به 
سرقت رفت و بازرگان مالباخته مستأصل 
به ســراغ مرد دانا رفت تا گره از مشکلش 
بگشــاید. مرد دانا پذیرفت که او را یاری 

دهد. حاال ادامه داستان...
مرد دانا رو به مرد بازرگان کرد و گفت: 
»به سمت دروازه شــهر برو. قبل از دروازه 
میدانی اســت. ضلع غربی میــدان خانه 
بزرگی است که درآن باز است. داخل شو 
و به اتاق بزرگ اخضر برو. در آنجا هشــت 
طاقچه می بینی. در هر طاقچه چند میخ 
کوبیده اند و بــه هر میخ یک دســتمال 
آویزان کرده اند. لباس های خود را در آور 
و یکی از آن دســتمال ها را به خود ببند و 
در گوشه ای بنشین تا دیگران بیایند. بقیه 
که آمدند همیــن کار را می کنند. با آنان 
خوش و بش کن و در آخر بگو جای رفیقم 
»مرد دانا« خالی. آنان از آشنایی تو با من 
سؤال خواهند کرد و تو از رفاقت ما سخن 
بران و در آخر بگو مرد دانــا گفت آن که 
دیروز دزدیدید از آن مرد داناســت. پس 

بدهید.«
بازرگان به سمت آن خانه رفت و همان 
کرد که مرد دانا گفت. آنان نیز کیسه زر را 
آوردند و به بازرگان دادند و ســامی بلند 
به مرد دانا رســانیدند. بازرگان از تعجب 
تمام موهای بدنش ابتدا فر خورد و سپس 
ریخت. بازرگان پس از این ِشیو ناخواسته، 
پرســید:»ای مردان باخرد؛ صرفا جهت 
کنجکاوی می پرســم. من خودم آخر این 
دست اختاس ها و باال و پایین کردن هام. 
جدی چطور این کیســه رو دزدیدید؟« 
یکی از آنــان برخاســت و گفت:»خوب 
مــرا نگاه کــن. شــناختی؟« بــازرگان 
گفت:»جبران خلیل جبران؟« مرد گفت: 
»نــه؟« بــازرگان گفت:»محمد صاح 
مهاجم خوش آتیــه تیم ملی مصر؟« مرد 
گفت :»نه؟« بــازرگان گفت:»حامد عنقا 
نویسنده ســریال پدر؟« که در این لحظه 
آن مرد گفت:»ســه چراغتــون خاموش 
شــد. بنشــینید.« بازرگان گفت:»حاال 
جواب چیه؟« مرد کمی نزدیک تر شــد و 
گفت:»من همون پیرمــرد علیل و از کار 
افتاده ام که اومدم ســوار لنج شدم.« مرد 
دانا مابقی موهایش نیز فر خورد. ســپس 
به دیگری نگاه کــرد و دید همان صاحب 
لنج است و چون دیگر چیز خاصی نمانده 
بود که فر بخورد و بریــزد، بزی که در آن 
اطراف مشغول چرا بود به نیابت از بازرگان 
پشــم هایش فر خورد و ریخت. بازرگان 
گفت:»وای من، حاال چطــوری این کار 
رو کردید؟« مرد علیــل گفت:»فقط من 
و صاحب لنج نیســتیم. یکی از همکاران 
خوب مــا چندی پیش از نجــات غریقی 
اســتخر اخراج شــد و به تیم ما پیوست. 
تاکتیک ما به این شکل است که صاحب 
لنج با تحلیل های تخم مرغی سیاســی و 
اقتصادی حواس مســافر را پرت می کند، 
من کیسه را با دهان به داخل آب می اندازم 
و همکار ما در زیر آب آن را برمی دارد و به 
آن طرف رودخانه می بــرد. در نهایت این 
مال به دســت آمده را بین خود تقســیم 

می کنیم.«
مرد بــازرگان از این نوع غــارت اموال 
مردم کف و خون قاطی کرد و دانست که 

دست باالی دست بسیار است.

   کانال طنز جیزمیز: این ایده رو از کانال ما کپی کردند، الاقل ذکر منبع کنید!
   توییتر فارسی: جای خالی تان بشدت در این جا احساس می شود
   گالیله: به منم اولش خندیدند، اما بعدا صحت حرفام تایید شد!

   مومیایی: بفرمایید چایی نبات!
#سعی_کنید_کارتان_تفریحتان_باشد #خوش_به_حالتون_راحتید #شهرونگ

وحید میرزایی
طنزنویس

ز از وقتی برای رزروشــن آژانس  پیا
ترشــی برده بودم، هوایم را داشت و زودتر 
از نوبتم بهم ســرویس می داد. باالخره پیاز 
ترشی های مزخرف مامان یک جا به کمکم 
آمده بود. آدرس را گرفتم و بهش قول دادم 
که این دفعه برایش یک دبه ســیر ترشی 
بوگندو بیاورم. مسافرانم یک دختر و پسر 
بودند که انصافا جفت شــان خیلی  تخیلی 

بودند. 
لب هایشــان به اندازه تیوپ تراکتور باد 
کرده بود. تــوی گونه هایشــان انگار یکی 
یک دانه تخم مــرغ جا کرده بودند و مهمتر 
اینکه هرچه گشتم به جز دو تا سوراخ وسط 
صورت شــان، اثری از بینی پیــدا نکردم. 
اولین چیزی که به نظــرم آمد این بود که 
این عزیزان، چگونه و با چه وسیله ای دست 

توی دماغ شان می کنند؟ 
اصال یکی از دلخوشی های انسان مدرن 
که برای دقایقــی او را از هیاهوی دنیا فارغ 
می کند، همین دســت کردن توی دماغ و 
بعد زل زدن به آن گیگیلی سبزرنگی است 

که به نوک انگشــتش چســبیده. از آن دو 
ســوراخ که بگذریم، هرجای بدن شان که 
قابل دیدن بود )که انصافــا خیلی جاهای 
بدن شــان هم قابل دیدن بود( پر از تتو یا 
همان خالکوبی خودمان بود. برای اولین بار 
کــه از توی آینه نگاه شــان کــردم خیلی  

ترسیدم. 
نمونــه آنهــا را فقــط در اینســتاگرام 
دیده بــودم و باید اعتراف کنــم از نزدیک 
ترســناک تر از آن چیزی بودنــد که فکر 
می کردم. اما شــروع به صحبت که کردند، 
ترسم ریخت. خیلی لطیف تر از قیافه شان 
حرف می زدنــد. البته هیچ کــدام نه با من 

حرف می زدند نه با همدیگر.
 گوشی را جلوی صورت شان گرفته بودند 
و درباره مسائل مهم روز کشور و خاورمیانه 
و کره زمیــن و حومه از جملــه اینکه »ما 
خیلی شــاخیم. ما خیلی  باالییم. بدو تا به 
ما برســی. پلنگ تر از من توی جنگل های 

آمازون هم وجود نداره. 
الکچری بودیم وقتی مســتضعف بودن، 
مد بود. اکستنشــن تهرانــی بهترینه توی 
دنیا. ماتیک های ممد گراز حرف نداره...« 
با فالوورهای شــان حــرف می زدند. وقتی 

پرسیدم: »کجا تشریف می برید؟« 

گفتند: »بــرو اونجا که درد نباشــه، غم 
نباشه. برو به فضا. برو طبقه آخر آسمون...« 
گفتم: »پــس می برمتون قبرســتون.« و 

بعدش غش غش خندیدم. 
یهو بغــض کردند و دوتایــی قاطی پاتی 
شــروع به صحبت کردنــد. مضمون کلی 
حرف هایشــان این بود که »خسته شدیم 
از قضاوت هــای نابجاتون. چرا این قدر مارو 

قضاوت می کنید؟«
 گفتــم: »چــه ربطی داشــت؟ من کی 
قضاوت تــون کــردم؟ یــه چیــزی فقط 
شــنیدینا.« گفتند: »نه، مــا چون خیلی 
شاخیم، دایم مردم مارو از روی ظاهرمون 
قضاوت می کننــد و هیچ کس به باطن مون 

نگاه نمی کنه.«
 دیگــر چیزی بهشــان نگفتــم اما توی 
دلم گفتــم که بابا ما اگر بخواهیم شــما را 
قضاوت هم کنیم، ظاهرتان این قدر مناظر 
دیدنــی دارد که آدم دیگــر وقت نمی کند 
به باطن تــان هم نگاه کنــد. کمی که فکر 
کــردم، تــازه دوزاری ام افتاد کــه دنبال 
چــه می گردند. بردم شــان پیش »اســی 
خوش انصاف« ساقی محل مان و او حسابی 
بهشان کمک کرد که به فضا و همان جایی 

بروند که غم نباشد.

رفتیم جایی که غم نباشه!

تماشاخانه
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فلکه اول کوچه اول
کباب ماز  |داود نجفی|  همیشه پیداکردن رستوران بین  راهِی خوب برایم مشکل 
بود. آن روز با مازیار، همکار ســابقم از سفر برمی گشتیم. مازیار یک رستوران را نشانم 
داد و گفت: »ببین هر وقت دیدی مث اینجا کلی کامیون جلو یه رستوران بود، بدون 
غذاش خوبه.« وارد رستوران شدیم و کباب سفارش دادیم. وقتی اولین لقمه از کباب را 
خوردیم، حالت تهوع گرفتیم. به مازیار گفتم: »تو که گفتی کامیونی هر جا باشه غذای اونجا خوبه! اصا 
چرا اینجا هیچ کس نیس؟ صاحب اون کامیونا کجان؟« مازیار که داشت غذایش را به زور نوشابه  پایین 
می داد، گفت: »آره واال مشکوکه، گوشتاشم طعم سگ میده.« یک مرتبه آشپز رستوران با چوب کوبید 
تو سر مازیار و گفت: »آدم گوشت همجنس خودش رو که می خوره نمی گه مزه سگ می ده.« بعد هم 
در حالی که به سمتم می آمد، گفت: »اون راننده کامیونام مث تو خیلی سوال می کردند.« در حالی  که 
بصل النخاعم از دهانم بیرون زده بود، تا خود تهران دویدم. بیچاره مازی، همکار سابقم، امیدوارم هیچ وقت 

کبابت مشتری ها را اذیت نکند.

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |

شــغل آینده  |جواد قضایی|    معلم هنر موهای بغل 
گوش هایم را دو دستی گرفته بود و می خواست روی هوا بلندم 
کند. توی چشــم هایم زل زده بود و من ترسیده بودم به خودم! 
نقاشی ها روی میز معلم بود و بچه ها یک ساعت تمام تاش کرده 
بودند شــغل آینده شــان را با مداد رنگی روی کاغذ بکشند. رضا یک نفر خلبان 
کشــیده بود که هواپیمایش به علت نقص فنی خورده بود به یک کوه بلند ولی 
خوشبختانه با چتر نجات از پنجره پریده بود بیرون، یک عالمه پول دستش بود و 
می خندید. وحید یک بازار بزرگ نقاشی کرده بود. تمام اجناس بازار دست خودش 
بود و مردم دور و برش در حال تشنج کردن بودند و جنس می خواستند. وحید هم 
برای خودش یک لبخند بزرگ گذاشته بود و آن قدر قشنگ دفترش را رنگ کرده 

بود که بیست گرفت. بیشتر بچه ها توی شغل آینده پولدار شده بودند و نمراتشان 
کمتر از نوزده نشده بود. معلم روی هوا من را برد سمت میز کاس. دفتر من روی 
میزش باز بود. داد زد: »یه دونه دایره بزرگ گذاشتی وسط صفحه که چی؟ مسخره 
کردی؟ فکر کردی می تونی منو دست بندازی؟« با صدای بریده بریده گفتم: »آقا 
به خدا ما شغل آیندمونو نقاشی کردیم!« آقا معلم گفت: »توضیح بده ببینم چیه 
این دایره االن؟« گفتم: »این یه معلم نقاشیه که فکر می کنه چرا مثل بقیه معلم ها 
نمی تونه شاگرد خصوصی بگیره و توی این وضع بی پولی خیلی افسرده شده، به 
خاطر همین هر وقت میاد کاس تو خودشــه و هر چی که میشه فوری از کوره 
در میره. به خاطر همین وقتی پیر میشه و موهاش سفید میشه تنهاست. از زاویه 

باال کشیدمش.« آقا معلم گفت: »این شغل آیندته؟« گفتم: »من روانشناسشم!«
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 اخراج 
خواهران منصوریان 

از صداوسیما!

سهیال و شهربانو را به دلیل پوشش نامناسب به رادیو راه ندادند

فرصت طالیی گل برای روحانی

  رئیس جمهوری می گوید به سواالت مجلس پاسخ خواهد داد و عبداهلل ناصری
به »شهروند« گفت: روحانی در این حضور ناگفته هایش را مطرح خواهد کرد

هر روز چیزهای عجیب تازه ای درباره 
باغ وحش مشهد کشف می شود

2

پرچمدار ایران، بازی های آسیایی را از دست داد

 شوک به ورزش ایران
با پارگی رباط کیمیا

شــهروند| همه چیز برای دختر 20 ساله 
تکوانــدوی ایران خــوب پیش می رفــت و او 
دقیقا زمانی که داشــت خــودش را برای یک 
اتفاق بــزرگ در زندگی اش آمــاده می کرد، با 
بدشانســی عجیبی روبه رو شد. کیمیا علیزاده 
ملی پوش اعزامی به بازی های آســیایی 20۱8 
در تمریــن صبح دیروز تیم ملی دچار آســیب 
دیدگی عضالنی شــد. پس از ارزیابی پزشکی و 
معاینات تکمیلی و بررسی MRI  توسط دکتر 
رازی مشخص شد که ACL زانوی چپ کیمیا 
دچار آسیب جدی شده است و قادر به همراهی 
تیم در بازی های آسیایی نمی باشد. فدراسیون 
تکواندو پارگی رباط صلیبی کیمیای تکواندوی 
ایران را تایید و اعالم کرده رســما او بازی های 
آسیایی را از دست داده اســت. با تصمیم کادر 
فنی تیم ملی، ملیکا میرحســینی ملی پوش 
تکواندوی کشورمان که در تورنمنت بین المللی 
کره جنوبی موفق به کسب مدال طال شده بود، 
جایگزین علیزاده در وزن 6۷- کیلوگرم می شود. 
این دختر تکواندوکار که اولین مدال تاریخ ورزش 
زنان ایران را در المپیک 20۱6 کسب کرده بود، 
اخیرا توسط هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به 
عنوان پرچمدار ایران دربازی های آسیایی 20۱8 
انتخاب شد. با این مصدومیت و با توجه به غیبت 
علیزاده در بازی های آسیایی باید منتظر معرفی 
پرچمدار جدید کاروان ایران از سوی کمیته ملی 
المپیک باشیم. این شاید ناراحت کننده ترین 
خبر ممکن در فاصله کمتر از 2 هفته تا شــروع 
بازی های آسیایی بود که کاروان ایران را به شوك 
فرو برد. علیزاده ســال گذشته هم در مسابقات 
جهانی با وجود کسب مدال نقره با آسیب دیدگی 
شــدیدی روبه رو شــده بود و بعد از چند عمل 

جراحی به شیاپچانگ بازگشت. 

نذرتان قبول!
  کاروان های سالمت از 19 استان کشور

راهی 19 شهرستان سیستان و بلوچستان شدند
  در این طرح 12۷0 مخزن آب برای 502 روستا و 50 هزار

بسته غذایی یک ماهه برای آسیب دیدگان توزیع می شود
  شما هم می توانید با پیوستن به پویش سراسری »نذرآب«

به استمرار این طرح کمک کنید

 طرح امدادرسانی جمعیت هالل احمر برای رسیدگی به آسیب دیدگان
از خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد

   صفحه 2


