نوبخت :

دولت از اصالح قیمت حاملهای انرژی در بخش اشتغال
استفاده میکند

سخنگوی دولت گفت :تمام محلههای فرســوده کشور در داخل و خارج از تهران را شناسایی کردیم و تصمیم
داریم ساالنه ۱۰۰هزار واحد از این ها را نوسازی کنیم .به گزارش خبرگزاری ها ،محمدباقر نوبخت دیروز در نشست
خبری با خبرنگاران با اشاره به حوادث اخیر تهران و برخی شهرها اظهارداشت :باید در رخدادهای اخیر  ،اعتراضات و
اغتشاشات را از هم جدا کنیم؛ در آن صورت با توجه به تمایز اعتراض و اغتشاش دستورالعمل هایی داریم که در دولت
آن را انجام می دهیم .وی افزود :در این دستورالعمل نخست منشور حقوق شهروندی و سپس حصول امنیت ملی در
دستورکاراست.نوبختافزود:اعتراضوپیامرسانیمردمازمنظرحقوقشهروندی،محترمومعتبردرچارچوبقانون
میتواند انجام شود و دولت پایبندی خود را به حقی که شهروندان دارند ،نشان داده است.
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ادامه در صفحه 2

رهبر انقالب در دیدار هفتگی با تعدادی از خانواده های معظم شهیدان:

دشمنان ایران همپیمان شدند
تا برای نظام اسالمی مشکل ایجاد کنند
دشمن همواره منتظر فرصت برای ضربه زدن به ملت ایران بوده است
در خصوص قضایای اخیر حرفهایی دارم که در وقت آن با مردم سخن خواهم گفت
روح شجاعت ،فداکاری و ایمان مانع اعمال دشمنی دشمنان است

عكس :كاروكارگر -مصطفی صفری

درنشستفوقالعادهاعضایفراکسیونامیدبامسئوالناطالعاتیوامنیتیمطرحشد:

باید به وضع معیشتی مردم رسیدگی شود

عضو شورای مرکزی فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی از برگزاری نشست فوق العاده اعضای این
فراکسیون با مسئوالن اطالعاتی و امنیتی کشور درمورد حوادث اخیر خبر داد .فاطمه ذوالقدر روز سه شنبه در
گفت وگو با ایرنا گفت :در این نشســت مســئوالن اطالعاتی و امنیتی کشور گزارشی از آخرین وضعیت حوادث
اخیر و همچنین اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تکرار این حوادث ارائه کردند .وی خاطرنشان کرد :در این
نشست تاکید شد که باید به وضعیت معیشتی مردم رسیدگی شود و مسئوالن باید برای حل مشکالت مردم تالش
کنند .نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد :از ســوی دیگر باید با کســانی که می خواهند نظم و امنیت کشور را
بهم بریزند و به تخریب اماکن عمومی می پردازند ه صورت جدی برخورد شــود .ذوالقدر یادآور شــد :برای حل
مشکالت مردم باید هر سه قوه با هم همکاری کنند تا مشکالت مردم زودتر حل شود.
ادامه در صفحه 2

در صفحه 2

موگرینی:

اتحادیه اروپا همچنان به تالش ها برای اجرای برجام
ادامه می دهد

فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در گزارش کار سال  ، 2017دفاع از برجام را در این سال ،لحظاتی
دشوار برای ‹چندجانبه گرایی› نامید و تاکید کرد که این اتحادیه (در سال  )2018همچنان به تالشهای خود برای اجرای برجام
توسط همه طرفها ادامه خواهد داد .به گزارش ایرنا  ،موگرینی در گزارش کار پایان سال  2017که در سایت شخصی او منتشر شد
نوشت :در سال  2017پس از اعالم تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تایید نکردن دوباره توافق هسته ای با ایران
 ،لحظات دشواری برای چندجانبه گرایی ایجاد شد .وی با اشاره به بیانیه ای که در آن زمان در واکنش به این تصمیم ترامپ منتشر
کرد و همچنین ریاست او بر جلسه کمیسیون مشترک برجام در نیویورک در ماه سپتامبر  ،افزود :در آن جلسه ما بار دیگر تاکید کردیم
که ایران در حال اجرای توافق هسته ای است و این مساله را آژانس بین المللی انرژی اتمی  9بار تایید کرده است.
ادامه در همین صفحه
صفحه 1

صفحه 3

وزیر علوم:

حوادث شغلی و آنچه بر سر کارگران میآید

الگوی جدید پذیرش دانشجو
طراحی می شود

دیه جای هیچ چیز را
پر نمیکند

صفحه 12

صفحه 4

وزیر بهداشت:

یک نماینده مجلس شورای اسالمی:

هیچ وقت نگفتم روغن پالم
مضر و سرطانزاست
موگرینی:

اتحادیه اروپا همچنان به تالش ها
برای اجرای برجام ادامه می دهد

ادامه از همین صفحه
موگرینی ادامه داد :اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت قابل اعتماد و چندجانبه ،
همچنان برای اجرای توافق هسته ای توسط تمام طرفها کار خواهد کرد.
به گزارش ایرنا  ،تصمیم آمریکا درباره عدم تایید ادعای پایبندی ایران به
برجام در تاریخ  13اکتبر  21( 2017مهر ماه  )96با واکنش های مخالف طرف
های دیگر توافق هســته ای و اتحادیه اروپا رو به رو شده بطوری که فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه سایر
قدرت های جهانی شریک در برجام بارها بر نتیجه بخش بودن توافق هسته
ای و لزوم حفظ توافق و ادامه پایبندی همه طرفها تاکید کرده اند.
آخرین جلســه کمیسیون مشترک برجام در سال  2017روز چهارشنبه 13
دســامبر ( 22آذر) در وین برگزار شــد و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه
کشــورمان در پایان این نشســت گفت :تمامی اعضــای  5+1خیلی صریح و
شــفاف به آمریکا اعتراض و تاکید کردند که آمریکا باید تعهدات خودش را
بطور کامل و دقیق انجام دهد.
موگرینی در ســال  2017بارها بر ضرورت حفــظ و تداوم اجرای برجام
تاکید کرد و در این زمینه ،اتحادیه اروپا را در موضعی آشکار در برابر دولت
آمریکا قرار داد .یک روز پیش از جلســه آذر ماه کمیســیون مشترک برجام ،
موگرینی در اظهاراتی در پارلمان اروپا با دفاع از توافق هســته ای با ایران ،
تعامل با ایران را به نفع کل منطقه خاورمیانه دانســت و گفت :اطمینان دارم
آمریــکا نیز به اجــرای کامل برجام متعهد خواهد بود و ایــن پیام را از وزیر
خارجه آمریکا دریافت کردیم.
کیانوش راد:

صداوسیمابهجایهمگرایی،کینهپراکنیمیکند

اغتشاشات ایران توطئه ای علیه امنیت بین المللی است
و از اربیل مدیریت می شود

کمیسرخاورمیانهایکمیتهبینالمللی
حقوق بشــر اعالم کرد که اغتشاشات
اخیر ایــران از اتاق عملیاتی در اربیل
مدیریت می شود و توطئه ای است که
امنیت بین المللی را به خطر می اندازد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر به نقل
از «النشــره»« ،هیثم ابوسعید» کمیسر
خاورمیانهایکمیتهبینالمللیحقوقبشر
و دبیرکل مرکز اروپایی امنیت و اطالعات
در واکنش به اغتشاشــات اخیر در ایران
تأکید کرد که اتفاقات اخیر در جمهوری
اسالمیایراننگرانکنندهاست.
وی با تأکید بر اینکه در این تحرکات
دخالت های خطرناک کشورهای منطقه
ای و بین المللی مشاهده می شود ،افزود:
شــعارهایی که در این اعتراضــات داده
شده بیشتر شعارهایی سیاسی هستند که
خواستار سرنگونی سران دینی و سیاسی
ایران اســت تا اینکه شعارهایی باشد به
منظور اصالح اقتصادی و بهبود شرایط
معیشتیمردم.
به گفته او بر اســاس اطالعاتی که به
دســت آورده این تحــرکات و اقدامات
نشــان می دهد که رفتــاری غیرعادی و
مشکوک در سراسر اســتان های ایران
برنامه ریزی شــده اســت که نمی تواند
کار فردی یــا خودجوش باشــد و این
اغتشاشات توطئه ای است که امنیت بین
المللی را به خطر می اندازد.
کمیسرخاورمیانهایکمیتهبینالمللی
حقوق بشر گفت بر اســاس اطالعات
دقیقی که او به دست آورده برخی افسران

آمریکایی،اسرائیلیوعربدرکشورهای
عربیحاشیهخلیجفارسازاینوضعیت
سوءاستفادهمیکنندتامانندمصر،سوریه
و عــراق  ،آن را به اقداماتی میدانی که از
پیش برنامه ریزی شــده تبدیل و جرقه
طائفه گرایی را در ایران روشن کنند.
به گفته این مســئول بین المللی این
اقدامبهایندلیلصورتگرفتهتاباردیگر
جهان از توجه به پرونده قدس و واکنش
هایبینالمللیکهنسبتبهآنایجادشده
بود ،غافل شود و پروژه داعش از سر گرفته
شود تا فتنه مذهبی اسالمی به راه افتد که
اینفتنهبهاسرائیلخدمتزیادیخواهد
کرد.ابوسعیدگفتمدیریتاینتحرکات
از سوی برخی کشــورها نقض آشکار
قوانین بین المللی اســت و به ویژه بعد
از اظهارات دونالد ترامپ در خصوص
تحوالت ایران و حمایت از اغتشاشات
مشخص شــده که این تحرکات از یک
اتاق عملیات در اربیل مدیریت می شود.
بهگفتهکمیسرخاورمیانهایکمیتهبین
المللی حقوق بشر،این اتاق عملیات با
حضورافسرانینظامیازآمریکا،اسرائیل
و کشورهای عربی ایجاد شده است و سه
مسئول و نماینده شخصی از یک کشور
عربی مشــخص در ایــن اتاق عملیات
حضور دارند .بــه گفته او اتاق عملیات
دیگری هم علیه ایران ایجاد شده که در
شهر «هرات» افغانستان واقع شده است
ونمایندگانینظامیازاسرائیل،کشورهای
عربی و گروهک تروریستی جیش العدل
در آن حضور دارند.

مردم و دولت ایران توطئه را خنثی
میکنند
از ســوی دیگر  ،یک مقــام وزارت
خارجه سوریه ضمن اعالم همبستگی
کامل با ایــران در موضوع حوادث اخیر
در شــهرهای ایران ،اعالم کرد که موضع
آمریکا و رژیم صهیونیستی را به شدت
محکوممیکند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،این
مقام دولت سوریه ضمن بیان اینکه «ما
بشدت مواضع دولت آمریکا ،اسرائیل و
ابزاردستهایآناندرباره وضعیتفعلی
ایران را محکوم میکنیم» تصریح کرد که
«نقش آمریکا و اسرائیل در بیثبات کردن
منطقهکامالروشناست»و«مابراهمیت
احترامبهحاکمیتایرانوعدمدخالتدر
امورداخلیآنتأکیدمیکنیم».
این مقــام وزارت خارجه ســوریه ،
اتفاقات جــاری در ایــران را «توطئه»
نامید و تأکید کرد که «اطمینان داریم که
مــردم و دولت ایران این توطئه را خنثی
خواهنــد کرد» .همزمــان ،ترکیه نیز در
موضعی مشابه ،دخالت خارجی در امور
داخلــی ایران را محکوم و در خصوص
آشوبهای پراکنده در برخی شهرهای
ایران ابراز نگرانی کرد.
وزیرامورخارجهترکیهابرازامیدواری
کرده که این تنشها رفع شــود و گفت:
حفظ صلح و ثبات در ایران حائز اهمیت
اســت .چاووش اوغلــو در خصوص
هرگونــه مداخله کشــورهای غربی در
امــور داخلی ایران هشــدار داد و گفت:

«از اظهارنظرهای تحریکآمیز و مداخله
خارجی باید خودداری شود».
هشــدار های دو کشــور ســوریه و
ترکیــه دربــاره توطئه ایجاد آشــوب در
ایران در حالی ابراز شده است که حزب
«الدیمقراطی االشتراکی» (دموکراتیک
سوسیالیســت) موریتانی هم در واکنش
به آشوبهای اخیر در برخی شهرهای
ایران ،در بیانیهای این حوادث را تالش
استکبارجهانیبهنمایندگیآمریکاورژیم
صهیونیســتی برای توطئه علیه انقالب
اسالمیدانست.
این حــزب ،اتفاقات اخیــر را «امر
جدیدی» ندانسته و افزوده است که این
رویدادها«انتقامگیریآمریکاازملتایران
به دلیل مقابله با طرحهــای هرجومرج
ویرانگری است که واشنگتن به نفع منافع
دشمن صهیونیستی آن رهبری میکند ،به
خصوص که نمونههــای این طرحهای
فتنهانگیــز را در جنگهــای فرقهای و
تکفیری در منطقه به خصوص در عراق،
سوریهشاهدبودیم».
شايان ذکر اســت  :برخی شهرهای
ایران از جمله تهران از پنجشنبه گذشته
شاهد اعتراضاتی به وضعیت اقتصادی
بود که با شــعارهای ساختارشــکننانه
عناصری که اقدام به تخریب و آشــوب
کردند ،به انحراف کشیده شد و زمینه را
برایفعالشدنعناصرمخربفراهمکرد
که در نتیجه اغتشاش این عناصر ،تاکنون
بیش از 10نفر در چندین شهر جان خود
را از دست داده اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق :

شرکتهای بیمه مکلف به اختصاص اعتبارات برای کاهش تصادفات شدند
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گفت :برای موارد اشــتغال ،حاملهای
انــرژی ،تهاتــر بدهی دولــت و بخش
خصوصــی و بانکها و همچنین اوراق
مالیاسالمی،هرکدامکارگروهیجداگانه
درکمیسیونتلفیقتشکیلشد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،علیاصغر
یوســفنژاد در نشســت خبری که صبح
سهشنبه در مجلس شورای اسالمی برگزار
شد  ،طی سخنانی اظهار داشت :بر اساس
تصمیم نهایی کمیســیون مقرر شــد در 5
موضــوع اصلی و با همــکاری دولت در
کمیسیون تلفیق به همراه مرکز پژوهشها
و همچنین دیوان محاسبات کارگروههای

مختلفی شکل بگیرد که نتیجه بررسی این
کارگروهها به صورت پیشــنهاد در صحن
کمیسیون ارائه شده و در موردآن اظهارنظر
شود.
وی اضافه کرد :در این جلسه نمایندگان
با این مســأله کــه درآمدهــای آموزش و
پــرورش و ادارات کل آموزش و پرورش
استانهااختصاصیشوندمخالفتکردندکه
این پیشنهاد دولت بود؛ اما در جای دیگر به
وزارت آمــوزش و پرورش اجازه دادند که
به منظور ساماندهی ،بهینهسازی و کاربری
بخشی از امالک و فضای آموزشی ،ورزشی
و تربیتی و مالحظات آموزشــی و تربیتی
نسبت به احداث ،بازسازی و بهره وری آنها

اقدامکند.
یوســفنژاد در بخــش دیگــری از
نشست خبری  ،اظهار داشت :بر اساس
تبصــره  10الیحه ،شــرکتهای بیمهای
مکلفنــد  275میلیارد تومان از اصل حق
بیمه شــخص ثالث را طــی جدولی بر
اساس فروش بیمه هر یک از شرکتهای
بیمهای تعیین و به تصویب شورای عالی
بیمهای برسانند و این وجوه را در اختیار
سازمان راهداری و حملونقل جادهای
کشور ،نیروی انتظامی و سازمان اورژانس
کشــور قرار دهنــد تا در امــور منجر به
کاهش تصادفات صرف شود.
وی در بخــش پایانی ســخنان خود

با اشــاره به مصوبه مربوط به تبصره 12
الیحه بودجه ســال  97کل کشور عنوان
کرد :بر اســاس این مصوبه دستگاههای
اجرایــی مجازند از مرحله فروش اموال
و داراییهــای غیرمنقول مازاد در اختیار
خــود  -بــه غیــر از انفــال و اموالی که
زیرنظر مقام معظم رهبری است  -نسبت
بــه بازخریــد کارکنان مازاد (رســمی و
غیررســمی) و پرداخت پاداش خدمت
افرادی که بر اســاس قانون ،بازخرید و
بازنشستگی میشوند ،اقدام کنند که البته
این مشــروط به آییننامهای است که در
ســازمان برنامه و بودجه و سازمان امور
استخدامی به تصویب میرسد.

وزیر علوم:

الگویجدیدپذیرشدانشجوطراحیمیشود

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :کنکور و مبحث جدید نحوه ورود به دانشگاه
مورد سوال بســیاری از افراد است و تاکید داریم الگو و روش مناسبی برای جذب و
پذیرش دانشجو به جای کنکور تا سالهای آینده نزدیک ،تدوین و طراحی شود.
به گزارش ایرنا ،منصور غالمی روز سه شنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان بیست و دومین
دورهالمپیادعلمیدانشجوییکشوردرسازمانسنجشابرازامیدواریکرداستمراراینتالش
ها و کوشش ها مقدمات الزم را برای دانشجویان واجد شرایط در مجامع علمی بزرگ تر در
داخل و خارج از کشور فراهم آورد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به موضوع کنکور و نحوه پذیریش فعلی
دانشجو در دانشگاه های کشور گفت :در مباحث مربوط به ارزیابی و سنجش علمی نخبگان
در همه سطوح گزینش و انتخاب علمی برای ورود به دانشگاه ها و مسابقات به روش های
دقیق علمی در زمینه سنجش و آموزش کشور نیاز داریم.
غالمیاظهارداشت:مبحثکنکورونحوهبرگزاریآنهمیشهموردسوالبسیاریازافراد
در کشور است که تا چه زمانی قرار است کنکور باشد و نحوه پذیرش وورد به دانشگاه ها به
همین نحوه فعلی دنبال شود و این چالشی است که همواره ما با آن مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه برای مرتفع کردن این چالش ،گروه های فراوانی اعم از کارشناسان،
متخصصان و دست اندرکاران حوزه آموزش و سنجش در تالش اند که الگو و مدل مناسبی
را طراحی کرده و ارائه دهند ابراز امیدوای کرد نتیجه و خروجی این گروه ها به مسیری بهتر و
کامل تر در آینده نزدیک منجر شود.
ناآرامی های اخیر ربطی به دانشگاه ها ودانشجویان ندارد
همچنین  ،وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به بروز ناآرامی های روزهای اخیر ،این
مسائل و مشکالت پیش آمده در سطح خیابان ها را بی ارتباط به دانشگاه ها و دانشجویان
دانست.
غالمی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود  :این ناآرامی ها مربوط به دانشگاه تهران
نبوده و صرفا عده ای خاص پشت نرده های دانشگاه تهران رفته و درصدد ورود بوده اند که
توسط خود دانشجویان از ورود این افراد جلوگیری شد.
وزیرعلومتصریحکرد:هیچگونهتحرکوتنشیکهارتباطیبادانشگاهودانشجویانداشته
باشدمرتبطبهدانشگاههاومحیطهایآموزشینبودهوهرگونهگفتهوبیانیدراینخصوص
کذب محض است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی که شماری از دانشجویان طی روزهای اخیر در حاشیه
شلوغی های خیابانی دستگیر شده اند گفت  :کسی در این رابطه دستگیر نشده ؛ تعدادی
بازداشت شده بودند که با دخالت من و رییس دانشگاه تهران آزاد شده اند.
ویتاکیدکرد:اگرچنانچهدانشجوییدرحینمسایلاخیردرخیابانهادستگیرشدهباشد
وزارت علوم خبری از آن ندارد و دانشگاه ها نیز چیزی را دراین رابطه گزارش نکرده اند.
عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد :هیچ دانشجویی و دانشگاهی در زمینه مسایل اخیر
دستگیر و زندانی نشده و اگر کسی چنین ادعایی می کند کذب محض است.

ناآرامی های اخیر  ،به زودی پایان می یابد

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تاکید کرد :در بیشتر مناطق کشور شرایط عادی است
و با همکا ری مردم و با تالش نیروهای تامین کننده نظم و امنیت ،ناآرامی های اخیر در برخی
مناطق به زودی پایان می یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،حسین ذوالفقاری روز سه شنبه در گفت
وگوییدردربارهاتفاقاتاخیراظهارکرد:درپیبرخیتجمعاتاخیرسیاستشورایامنیت
کشور کنترل اوضاع بوده است و پلیس و دیگر نیروهای امنیتی بیشترین مدارا را در کنترل
شرایط و برخورد با معترضان از خود نشان دادهاند.
تالمال و اموال مردم و برخی از
وی افزود :با همه این موارد ،تا جایی که تعرض به بی 
مراکزنظامیصورتنگرفتهبود،مشیپلیسونیروهایامنیتیمدیریتصحنهباکمترینهزینه
بود اما در مواردی توسط برخی از عناصر متعرض این تجمعات به خشونت کشیده شد که
نیروهایانتظامیوامنیتیباافرادتخریبگربااقتداروقاطعمقابلهکردند.
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یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :هنر صداوسیما صرفا از بین بردن
همه ســرمایههای انســانی و افراد مورد اعتماد مردم است ،صداوسیمای
ملی باید در خدمت منافع ملی ایران باشــد درحالیکه میبینیم کینهپراکنی
آن تمامی ندارد.
توگو با خبرنگار سیاسی ایلنا ،درباره اعتراضات
محمد کیانوشراد در گف 
اخیر صورت گرفته طی روزهای گذشــته در تهران و دیگر شــهرهای کشور
گفت :صدا و سیما به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رسانهها متاسفانه نتوانسته
است رسالتی که در جهت گسترش صلح ،دوستی و عدم خشونت باید داشته
باشد را به انجام برساند.
وی خاطرنشــان کرد :متاسفانه صدا و سیما در عملکرد سیاسی و جناجی
خــود بعضا به جــای همگرایی و وحدت بــه توزیع نفرت و کینــه در میان
گروههای اجتماعی مبادرت کرده اســت .صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه
میتواند نه فقط در مواقعی خاص و صرفا در هنگام بروز برخی از بحرانها
بلکه به عنوان رویکردی همیشگی در جهت محبت و دوستی و از بین برنده
کینه و نفرت اقدام کند .این فعال سیاســی اصالحطلب ادامه داد :کینهپراکنی
صدا و ســیما تمامی نــدارد .به عنوان مثال کینهپراکنــی و دروغپردازی علیه
آیتاهلل هاشمی و اصالحطلبان تمامی ندارد.
وی افــزود :اصالحطلبان را به بهانه  ٩دی مورد هجمه و تهمت قراردادن
چه سودی برای منافع کشور دارد؟ بجای وحدت ،صدا و سیما نفرت منتشر
میکنــد؟ آیا واقعا این رفتارها عادی اســت؟ کینهورزی صدا و ســیما علیه
مرحوم آیتاهلل هاشــمی و ســید محمد خاتمی چه زمانی تمام میشود؟ هنر
صدا و ســیما باید صرفا از بین بردن سرمایههای انسانی و افراد مورد اعتماد
مردم باشد؟ صدا و سیما ملی باید در خدمت منافع ملی ایران باشد.
کیانوشراد تاکید کرد :صدا وســیما همین  ۹دی را میتواند با رویکردی
ســنجیده و مبتنی بر منافع ملی تبدیل به نوعی همگرایی میان همه جناحهای
سیاســی کند اما با کوبیدن بر طبل جدایی و اختالف باعث یک جانبهنگری
تحلیلی در مسائل میشود.

کمیسر خاورمیانه ای کمیته بین المللی حقوق بشر:

دولت در مورد حذف یارانهبگیران
اختیار تام دارد
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