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دخل و خرج

روایت داغ

12 آدم ها

 تلخ و شیرین زندگی
یک رزمی کار محتاط

 بیماران
رانده شده 

 پگاه زنگنه عضو تیم ملی کاراته
 و دارنده مدال برنز بازی های آسیایی

از مصائب راه و ورزش حرفه ای می گوید

چه کسانی با موزیسین های بین المللی 
آهنگ و آلبوم مشترک دارند؟

گزارش »شهروند« از 11 بیماری 
عجیب و نادر در ایران

 ساز   وآواز  در این سو
و آن  سوی  مرزها

مجانیبهورزشخدمتمیکنم

 پسر دکتر عارف در گفت وگو با »شهروند«
به انتقادها از سمت جدیدش در کمیته المپیک پاسخ داد:

 دالر: داشتم باهاتون
 شوخی می کردم دیووونه ها

    جواد خیابانی: دیدیم که گرونی دالر چیزی از ارزش های ریال کم نکرد!
    دالل: یعنی روزهای روشن خداحافظ؟

    مردم: حاال چطوری آب و صابون بیاریم روتونو بشوریم محتکرها؟!
    ریال: یه ذره تشویقم کنید اعتمادبه نفسم افتاده

    گوجه فرنگی: منم باید بیام پایین؟ تازه داشتم حال می کردم بابا!
    رئیس بانک مرکزی: دیدید گفتم؟ دیدید حباب بود؟!
    یورو: خبه، خبه، ریال و دالر خوب با هم خلوت کردید!

#بیا_پایین تر_عزیزکم #داللی_کار_بدیست #شهرونگ

کاهش شدید قیمت دالر در بازار

www.shahrvand-newspaper.ir
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مونا زارع
طنزنویس

»ما عادت به خرج کردن نداریم.« این را عمو 
جان در حالی که پنجمین شــیرینی ناپلئونی 
را یــک جا فرو کرد توی دهانش گفت. راســت 
هم می گفــت ما خانوادگی دســتمان به خرج 
نمی رود چــون عادتمان داده انــد تا وقتی توی 
جمــع، داوطلب دیگــری برای خــرج کردن 
هســت خودمان را بیخود وسط نیندازیم. البته 
که به قول عمو جان چــون ما برای پولمان زیاد 
زحمت می کشــیم این اتفاق در ما افتاده وگرنه 
پدربزرگمان آدم دســت و دلبازی بوده که توی 
خاطراتی که ازش نقل می کنند این طور آمده که 
پدر جان سفره ای می انداختند از سر آشپزخانه تا 
ته اتاق. لگن ماستی را می گذاشتند بغلشان و به 
اندازه ۱۸ نفر آدم بالغ کاسه ماست پر می کردند 
بدون اینکه قطره آبی توی ماست بریزند. باورش 
سخت است اما با ســنگک هم ماست ها را سرو 
می کردند و آخ نمی گفتند و عمو می گوید یکی دو 
بار هم خودش دیده برای اعیاد کشمش هم توی 
ماست می ریختند. اما خب پسرهایش که بزرگتر  
و زن و بچه هایشان هم به ســفره اضافه شدند، 
پدربزرگ یک دور جمعیت را شمرد و گفت پارچ 
آب را بیاورید و به لگن ماستش آب هم اضافه کرد 
و همین کارش شروع بدآموزی به پسرهایش بود. 

به همین خاطر خرج نکردن ما ریشه تاریخی دارد 
و از روی تدبیر می آید. مثال همین چند ساعت 
پیش بود که تصمیم گرفتیم برویم ســفر و به 
عمو جان هم پیشنهاد بدهیم همسفرمان شود. 
این طور موقع ها تک زنگ می زنیم به عمو جان 
که یعنی بهمان زنگ بزند تا پول تلفنمان نیفتد. 
عمو جان هم تک زنگ می زند که یعنی زرنگید! 
خودتان زنگ بزنید. چند ساعتی به کل کلمان 
ادامه می دهیم تا زنگ خانه زده می شود و عمو 
جان پشت در اســت. پیشنهاد دادیم برویم سه 
روز ترکیه بگردیم کــه ابروهای عمو جان رفت 
باال و  با حیرت به بابا نگاه کرد و گفت:»چت شده 
ناصر؟! عقلتو از دســت دادی؟ ترکیه؟! سه روز! 
می دونی چقدر هزینه اش میشه؟« بابا هم سرش 
را انداخت پایین و گفت:»بچه ها میگن االن دیگه 
همه ترکیه رو میرن. نریم عقده ای میشیم.« عمو 
دســتش را برد توی ریشش و گفت:»چرا تبریز 
نه؟! غذاهاشــون هم خیلی خوشمزه و عالیه.« 
بابا نارنگی روی میز را برداشــت و پوست کند و 
گفت:» آره..حــاال تبریزم دوره مصرف بنزینش 
هم زیاده. گیالنم خوبه. هم سبزه، هم دریا داره.« 
نارنگی ها را بین هر شش نفرمان پرپر و تقسیم 
کرد و عمو جان گفت:» ببین شــمال فقط یه 
بدی داره اونــم اینه که رطوبت داره اشــتهای 
بچه ها میره باال! بوی جوجه همه جا پیچیده هر 
دفعه می خوان هوس کباب کنن خرجش میره 
باال.« بابا بشکنی زد و گفت:» نکته به جایی بود. 

یکیشونم این وسط توی دریا غرق شه حاال بیا 
هزینه پیدا کردنش و کفن و دفن و ناهار بعدش..

اووف. ببین ســد کرج چطوره؟ هواشم خوبه.« 
عمو جــان گردنش را خارانــد و گفت:» همون 
دیگه! مشکل اینه هواش خوبه. ببین اینا برن توی 
هوای خوب دیگه برنمی گــردن توی این خونه 
لونه کفتری وسط شــهر. حال میده بهشون هر 
هفته میگن ببر سد. می دونی چه پول بنزینی 
میشه هر هفته تا کرج؟« بین بابا و عمو نشسته 
بودیم و گردنمان بین مکالمه شان می چرخید و 
فشارمان مدام پایین تر می افتاد که بابا بشکنی 
زد و گفت:»چقدر می فهمی تو منصور! من بودم 
االن همه سرمایه ام رفته بود. میگم خب یه کوکو 
سبزی لقمه بگیریم زنگ بزن خانم بچه هام بیان 
بریم امشب پارک آخر بلوار.« عمو الی دندانش 
را پاک کــرد و گفت:»نــه داداش! پارک چرخ و 
فلک داره بچه ها می بینن مجبوریم هزار تومن 
بدیم یه دور سوار شن. یه دوری که به هیچی ام 
نمیرسن پوچه واسشون. کوکو سبزی هم تخم 
مرغ می خواد.االن تخم مرغ گرونه.یه غذای بدون 
تخم بهتره.« بابا رفت تــوی فکر و گفت:»بریم 
توی بالکن پس.« عمو چند لحظه ای فکر کرد و 
گفت:»باشه هرچی بچه ها بگن. توی بالکن یا لب 
پنجره؟« که ما بالکن را انتخاب کردیم و االن هم 
چون همه مان نشسته جا نمی شویم به صورت 
ایستاده داریم توی لگن پدربزرگ مرحوممان 

ماستمان را می خوریم!

»خانواده ولخرج ما«

زندگی رویایی، دنیاتم و دنیامی!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس 
گفته گداها در تهــران روزی 4 میلیون 

تومان درآمد دارند.
- یــک مــرد 48 ســاله از خیابــان 
جمهــوری: مــن از محتکــران کمال 
تشــکر را دارم که با ادامــه روند فعلی 
تورم -که البتــه به گفته رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگــی خیلی هم 
نامحســوس اســت- و عــدم افزایش 
درآمدهای ما قشــر حقوق بگیر، کاری 
می کند که بخشی از همکاران ما زندگی 
کنار گدایان را تجربــه کنند. خالصه از 
اینجا نشــد درآمد داشته باشیم از آنجا. 
مهم این اســت که کارهای شــما، عده 
بیشتری را به سمت 4 میلیون تومان در 

روز سوق می دهد.
- یک  گدا  ســر چهارراه ســیروس: 
اووووو، حاال همیشه شعبون یک بارهم 
رمضون. بعدش هم مگه چقدر میشــه؟ 
روزی دویست وخرده ای دالر دیگه این 

حرف ها را نداره.
- یک مرد کارمند از میدان ونک: برای 
کلیه مسئوالن یک بیت شعر می خوانم 
و رفــع زحمــت می کنم. مســئوالن 
محتــرم، مــا از طالبــودن پشــیمان 
گشــته ایم، مرحمت فرموده ما را مس 
کنیــد. باالغیرتا این یــک کار را انجام 

دهید.
- یک خانم پرســتار از میدان آزادی: 
پــس آن آقایی که گفته بــود ما باید از 
یمنی ها یاد بگیریم و لنگ بپوشــیم و 
نان خشــک بخوریم، درواقع آن چه ما 
در آینــه نمی دیدیم را در خشــت خام 
دیده بــود. او با ترغیب مــا به برگزیدن 
این سبک زندگی می خواست به روزانه 

4 میلیون تومان درآمد برسیم.
- یک مرد بازنشسته از میدان گمرک: 
بله بله. فرموده بودند ما خودمان انتخاب 
کردیم. درست گفته بودند. اگر من هم 
جای کارمندی، گدایی را انتخاب کرده 
بودم، االن جلوی عروس و داماد و نوه ها 

شرمنده نمی شدم.
- یــک فعــال اقتصادی از ســرگذر 
لوطی صالح: به نظر می رسد این حجم 
چرخش ســرمایه در روز نیــاز به یک 
موسســه مالی اعتباری تــوپ دارد. به 
فکر افتادم بــا احداث موسســه مالی 
اعتباری »گدا بانک« سرمایه این عزیزان 
را به ســمت تولید و اقتصاد سوق بدهم 
و با جمع آوری این ســرمایه از گداهای 
محترم، به تاجران و سرمایه گذاران، وام 

کالن اعطا کنم.
- آقایــی که می خواســت شــماره 
ملــی اش را بــرای ثبت نــام خــودرو 
بفروشد از بیرون از استودیو برنامه حاال 
خورشــید:  ای بابا، این گدایان محترم 

تهرانی کدملی نیاز ندارند؟  
- پســر جوان پشــت بیمارســتان 
ســینا: ددم وای من کلیه ام را فروختم 
10 میلیون تومان، یعنی دو روز کار این 

برادران گدا در بازار؟
- یک رئیس جمهوری ســابق از تلفن 
عمومــی نارمک: نقشــی کــه من در 
بهبود شــرایط زندگی این شهروندان 
عزیز داشــتم، انکارناپذیر اســت. من 
کاری کردم این جماعت بیشــتر شوند 
و با توجــه به افزایش تعــداد گدایان و 
درآمدشــان، درواقع من بــه افزایش 
ســطح درآمــد و رفاه ایرانیــان کمک 

کرده ام.

گمشدگان

حریم خصوصی ام کجاســت؟ |شــهاب نبوی| 
حقیقتش این است که ســاعت از سه نیمه شب گذشته و من 
هنوز نتوانسته ام بخوابم. حقیقت دیگر هم این است که نه عاشق 
شده ام نه به خاطر بدبختی هایم است که خوابم نمی برد. حقیقت 
اصلی این اســت که هنوز دِر یخچال و دِر خانه  و دِر اتاقم را چک نکرده ام و تا این 
کارها را نکنم، نمی توانم کپه مرگم را بگذارم. یک حقیقت دیگر هم وجود دارد و آن 
این است که من روی در خیلی حساسم؛ بس که از بچگی هیچ حریمی نداشتم 
و خب بالطبع دری نداشــتم. حقیقتش این است که من وسط هال می خوابیدم 
چون یک اتاق بیشتر نداشتیم که آن هم مامان داخلش می خوابید )حقیقت دیگر 
این است که من از ترس اینکه سردبیر چیزی را حذف نکند حتی بابا هم تو اتاق 

نمی رفت(. به همین خاطر من و بابا و بــرادرم در هال می خوابیدیم و تا صبح در 
حال کشتی گرفتن با هم بر سر پتویی بودیم که باید به صورت مشترک استفاده 
می کردیم. حاال در این شرایط حریم خصوصی کجا بود؟ من یک بار به بابا گفتم: 
»بابا، حریم خصوصی من کجاست؟« حقیقتش این است که بابا آدم بددهنی بود 
و جوابش قابل چاپ نیست. به محض اینکه دستم به دهانم رسید، سریع یک خانه 
اجاره کردم و راهی خانه خودم شــدم؛ البته اگر نمی رفتم هم بابا دیگر از کنار من 
خوابیدن خسته شده بود و خودش بیرونم می کرد. در خانه خودم هم  خیلی اذیت 
می شوم چون عادت کرده ام که با چند نفر دیگر زیر یک پتو بخوابم، همه اش کابوس 
می بینم و فکر می کنم دو-سه نفر دیگر هم زیر پتو و کال در خانه هستند. االن هم از 

یخچال صدا می آید. احتماال یکی شان توی یخچال گیر کرده....

فلکه اول

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |

درحاشیهنوسانقیمتدالر

16 شهرونگ


10 حادثه

   صفحه5

  نیکزاد، فاطمه و یک تصمیم باورنکردنی
وقتی اعزام تیم سالمت هالل احمر استان مرکزی به سیستان سبب خیر شد

یادداشت

همسايهوبرنجفروش

رسول بهروش
روزنامهنگار

شب بود و بعد از پياده شدن از يكي از آخرين 
قطارهاي مترو، در كوچــه پس كوچه هاي 
خلوت اطراف ايســتگاه ناخواسته هم مسير 
مرد جواني شــدم كه با صداي بلند در حال 
مكالمه تلفني بود. در اين شــرايط چاره اي 
جز شــنيدن صداي او باقي نمي ماند؛ آواي 
تكان دهنده اي كه شايد صداي ميليون ها نفر 
از ما بود، اما از حنجره يك نفر بيرون مي آمد. 
از شواهد پيدا بود كه هموطن غيورمان دستي 
در خريد و فروش برنــج دارد و حاال در حال 
جوش دادن معامله بــا رفيق صميمي اش 
اســت: »بار خوب مي فرستم داداش. چند تا 
گوني آشغال داشتم، هفته پيش دادم به اين 
همسايه بغلي مان. يك جوري توي پاچه اش 
كردم كه نفسش باال نمي آيد، اما بدبخت هر 
وقت روبه رو مي شــويم تا زانو خم مي شود و 
تشكر مي كند. خيلي معامله شيريني بود.« 
ســر اولين گذر، مرد مي پيچد و مسيرمان 
از هم جدا مي شــود. حاال من مانده ام با يك 
كرور ســوال بي جواب كه مثــل مته مغزم 
را مي خراشــد. هيچ كجاي حرف هاي مرد 
جوان، نشانه اي از شرارت همسايه به چشم 
نمي خورد كه فرض كنيم انداختن برنج هاي 
بنجل به او جنبه انتقام گيري داشــته باشد. 
در توصيف هاي فاتحانــه برنج فروش، آقاي 
همســايه مرد محترمي است كه چيزي جز 
نجابت از او ديده نشده؛ نجابتي كه انگار اين 
روزها بزرگترين جرم دنياست.  اينكه چطور 
مي توان با او چنين كاري كرد، خودش يك 
داستان است و اينكه چطور مي توان چنين 
ناجوانمردي زشــتي را با لحن پيروزمندانه 
وســط كوچه و خيابان فرياد زد، يك بحث 
ديگر. ســوال مهم بعدي اما اين است كه آن 
آقاي رفيق پشت خط كه قرار است خريدار 
بعدي برنج ها باشد، چطور مي تواند به چنين 
داد و ســتدي اعتماد كند؟ از كجا معلوم كه 
چند روز بعد، اين قصــه فريب خوردن خود 
او نباشد كه در كوچه پس كوچه هاي اطراف 
ايســتگاه مترو براي يك نفر ديگــر روايت 

مي شود؟
واضح اســت كه شــنيدن يك برش يك 
دقيقه اي از حرف هاي فقط يك نفر، نمي تواند 
مبناي قضاوتــي عادالنه در مورد شــرايط 
اجتماعي كشــور باشــد، اما زندگي روزمره 
ما اين روزها پر از اين برش هــاي دردناك و 
عذاب آور است. كمتر از دو هفته بعد از افزايش 
ناگهاني قيمت گوجه فرنگي در بازار، بهاي هر 
قوطي رب گوجه چند برابر مي شود؛ بي آنكه 
بدانيم دوســتان كارخانه دار يا فروشنده كي 
وقت كردند گوجه هاي گرانقيمت را بخرند، 
بشورند، بكوبند، بپزند و با قيمت جديد در بازار 
پخش كنند؟ مسووالن محترم مي گويند ربي 
كه امروز 18 هزار تومان فروخته مي شود، از 
گوجه هر كيلو 500 توماني تهيه شده؛ خب 
اينجا رب فروش همان آقاي برنجي اســت و 
ما خريداران رب، همان همسايگان محترمي 
كه توي پاچه شان رفته و نفس هم نمي توانند 
بكشند! خود ما خريداران رب، آنجا كه بدون 
نياز و نگرانی توي صف دالر 17 هزار توماني 
جا مي گيريم يا در فروشگاه هاي زنجيره اي 
سبدمان را تا خرخره پر از كاالهايي مي كنيم 
كه الزم شــان نداريم، در كسوت همان آقاي 
برنج فروش جا خــوش مي كنيم. فرق ما با او 
چيست، وقتي تن ماهي در آستانه گراني را 
تاراج مي كنيم، بي آنكه فكر كنيم شايد همين 
يك قوطی كنسرو، يك وعده غذاي خانواده 
نيازمندي باشد كه زورش فقط همين مقدار 
است. برنج فروش و همسايه، حتی می توانند 
زن و شــوهر هم باشــند؛ آنجا كــه رييس 
كميسيون اجتماعی مجلس می گويد برابر 
آمار رسمی، درخواست طالق در طول پنج 
ماه گذشته ســه برابر افزايش داشته است. 
اين البد يعنی عشق و وفاداری و كانون گرم 
خانواده كشك است، اگر قيمت سكه ناگهان 
چهار برابر شود و با مطالبه مهريه بشود يك 
ماشين خارجی خريد و كف خيابان انداخت. 
قطعا اگر قرار باشــد تكانــی بخوريم و از 
اين وضعيت رها شــويم، اول از همه بايد 
بپذيريم همه مصيبت هــای مملكت هم 
فقط زير سر دزدان و متصل ها و غارتگران 
بيت المال نيســت. گاهی امان از خود ما 

مردم، امان، امان...!

 ویراژ   دزدان
 از تهران تا  افغانستان

داستان یک سقوط

  افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در ماه های اخیر و کاهش  ناگهانی قیمت  دالر در روزهای گذشته 
بسیاری را سردرگم کرده است. اقتصادد انان در گفت وگو با »شهروند« توضیح داده اند که دلیل 
رشد دالر چه بوده  و ثبات قیمت ها یا ادامه کاهش قیمت ارز به چه عواملی بستگی خواهد داشت

چرادالرناگهان
دربازارارزانشد؟

کاهشقیمتهاتاکجا
ادامهخواهدداشت؟

آيندهنرخارز
چهخواهدشد؟
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چقدر چسبید
این تک گل!

السد صفر -  پرسپولیس یک

خبر آخر

راهکنارآمدنباگرانی:
تغییرسبکزندگی

»شهروند« از روش های انطباقی مردم با شرایط اقتصادی 
فعلی و تغییر سبک زندگی طبقه متوسط گزارش می دهد

  گرانی سمت و سوی خرید مردم را تغییر داده
 آنها حاال کاالهای ارزان تری می خرند، دنبال تخفیف ها هستند

از فروشگاه ها خرید می کنند و وعده های غذایی و تنقالت را کم کرده اند

گزارش »شهروند« از حال و هوای بازار ارز و استقبال مردم 
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   همین صفحه

سلفیبگیرها
درچهارراهاستانبول!

شهروند| باند جاعالن ويزا  كه شامل 9 كانادايی و 
7 ايرانی بود، متالشی شد. تاكنون 6 نفر از اعضای 
ايرانی اين باند كه به مدت دوســال ويزای جعلی 
كشور كانادا را صادر می كردند، شناسايی و دستگير 

شده اند. 9 نفر ديگر اين باند كه معروف به...

سردسته  باند  9 نفره سرقت از 60 
موتوردزدی شان به »شهروند« گفت 

1

شــهروند|  قبل از ســوت آغاز بازی همه نگران پرسپوليس بودند؛ 
برخی می گفتند شايد خاطره تلخی كه ســال قبل در بازی با الهالل رخ 
داد، تكرار شود. اين بار ســرخ ها از نظر بازيكن هم كمبودهای بسياری 
داشتند و غيبت برانكو روی نيمكت هم كار را سخت تر می كرد. بازی كه 
در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه آغاز شد و دقايقی كه از آن گذشت، 
متوجه شديم كه داســتان با چيزی كه در ذهنمان بود، متفاوت است. 
پرسپوليسی ها از جوان گرفته تا باتجربه همگی با غيرت و تعصب و البته 
با برنامه به زمين آمده بودند. السد با داشتن ستارگانی چون ژاوی، گابی 
و بونجاح كه هر كدام قراردادهای نجومی با تيم قطری دارند، شايد تصور 
می كردند كار راحتی در خانه خواهند داشت. در همان نيمه اول گادوين 
منشا در يك موقعيت فوق العاده قرار گرفت و در چند قدمی دروازه خالی 
نتوانست گل آسان را به ثمر برساند و  توپ به شكل عجيبی به بيرون رفت. 
السد هم از موقعيت های نصفه و نيمه و شوت های از راه دور به جايی نرسيد. 
نماينده قطر اميد داشت شــاگردان برانكو اشتباه كنند تا به گل برسد. با 
تساوی بدون گل در نيمه اول، اعتماد به نفس سرخپوشان بيشتر شد و 
در آخرين دقايق بازی در حالی كه پرسپوليس ناخودآگاه عقب كشيده 
بود، علی عليپور روی فراری فوق العاده  و در صحنه ای كه می خواســت 
دروازه بان السد را هم جا بگذارد، با خطا در محوطه جريمه متوقف شد. داور 
سريالنكايی هم راهی جز اعالم خطای پنالتی نداشت. خود عليپور پشت 
توپ ايستاد و آن را تبديل به يك گل ارزشمند و حياتی برای پرسپوليس 

كرد. اين نتيجه توسط پرسپوليسی ها تا پايان بازی حفظ شد تا آن ها يك 
بر صفر ديدار رفت نيمه نهايی ليگ قهرمانان آســيا را در خانه حريف با 
پيروزی پشت سر بگذارند. اين پيروزی بزرگ در روزی به دست آمد كه 
دست كادرفنی پرسپوليس روی نيمكت كامال خالی بود و با مصدوميت 
عاليشاه شرايط دشوارتر هم شد اما جوان هايی مثل علوان زاده، حميدرضا 
طاهرخانی و حسين پور كه به زمين آمدند، توانستند خوش بدرخشند. 
حاال بازی برگشــت در ورزشــگاه آزادی باقی مانده تيم برانكو می تواند 
با حمايت 80 هزار نفری تماشاگران ايرانی برای اولين بار به فينال ليگ 

قهرمانان آسيا راه يابد. 

 

مهر نوشت: با بخشــنامه بانك مركزی، 
قرار بر اين اســت كه بانك ها هــم از مردم 
دالر بخرند. بر اين اســاس شعب بانكی هر 
دالر را از مــردم 10550 تومــان خريداری 
كرده و بــرای مصارف خدماتــی مصوب، 
11۲00 تومان می فروشــند. بانك مركزی 
با صــدور بخشــنامه ای اعالم كــرده كه 

بانك ها نيز می توانند ارز مردم را خريداری 
نماينــد. بر اين اســاس، تمامــی بانك ها 
مجاز به عمليــات ارزی، مجاز شــده اند تا 
 نســبت به خريد ارز از مردم اقــدام كنند.

در اطالعيه بانك مركزی، با اشاره به تمايل 
مردم به فروش ارزهای خود و امتناع دالالن 
ارز و برخی از صرافی ها بــرای خريدارز، از 

مردم خواسته شده با مراجعه به شعب ارزی 
بانك های دارای مجوز عمليات ارزی، نسبت 
به فروش ارزهای خود به قيمت اعالمی اقدام 
كنند. بر اين اساس شعب بانكی هر دالر را از 
مردم 10500 تومان خريداری كرده و بابت 
مصارف خدماتی مطابق با دستورالعمل های 

پيشين، 11۲00 تومان می فروشند.

 قیمت خرید و فروش ارز در بانک ها
شعبدالرراچندمیخرند؟

السدصفر-پرسپولیسیک
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