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مصالی بزرگ پایتخت حوزه 
اصلی کنکور تهرانی ها

سخنگوی سازمان 
سنجش آموزش کشور 
از میزبانی چهــارروزه 
مصلی امام خمینی )ره( 
تهران بــرای برگزاری 

کنکور سراســری خبر داد. به گزارش ایرنا، فاطمه 
زرین آمیزی گفت: مصلی تهــران به عنوان یکی از 
حوزه های امتحانی اصلی در طــول این چهار روز 
میزبان کنکوری ها می شــود و هماهنگی ها برای 
استفاده از مصلی و ورزشگاه های سایر شهرستان ها 
ادامه دارد. او درباره زمان توزیع کارت ورود به جلسه 
آزمون سراسری یادآور شد: این مهلت از سه شنبه ۲۸ 
مردادماه آغاز می شود و تمام یک میلیون و ۳۹۳ هزار 
و ۲۳۳ داوطلب باید عالوه بر کارت اصلی امتحان، 
کارت امتحانی گروه های آزمایشی هنر و زبان را هم 

در صورت اعالم عالقه مندی، دریافت کنند.
    

کاهش ۴ سانتیمتری تراز 
اکولوژیک دریاچه ارومیه

مدیر دفتر اســتانی 
ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه ضمن اشــاره به 
آخرین وضعیــت این 
دریاچــه گفــت: تراز 

اکولوژیک دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل چهار سانتیمتر کاهش پیداکرده اما به طورکلی 
وضعیت دریاچه مناسب اســت. به گزارش ایسنا، 
فرهاد ســرخوش با بیان اینکه درحال حاضر تراز 
اکولوژیک دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۴۱ متر اســت، 
اظهار کرد: این میزان نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته چهار سانتیمتر کاهش پیداکرده است. 
    

تعیین الگوی اینترنت مصرفی 
در »شبکه شاد« 

مدیرکل دفتر فناوری 
اطالعــات و ارتباطات 
وزارت آموزش وپرورش 
اظهارکــرد: الگویــی 
بــرای اینترنت مصرفی 

دانش آموزان و معلمان در شبکه شاد تعریف می شود. 
به گزارش ایسنا، محمود حبیبی با اشاره به شیوه نامه 
بازگشایی مدارس گفت: بازگشایی مدارس در سه 
ناحیه برنامه ریزی شده است؛ ناحیه منطقه  بی خطر 
که آموزش به صورت حضوری خواهد بود، در مناطق 
پرخطر و قرمز حضور دانش آموزان را نخواهیم داشت. 
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت 
آموزش وپرورش ادامه داد: در جلسه ای که در خدمت 
مرکز ملی فضای مجازی بودیم قول داده شد تمام 
ظرفیت کشور به کار گرفته شود تا با بحث مشکالت 
پهنای باند و ترافیک برای شبکه شاد مواجه نباشیم. 
پیش بینی ما این است که تقریباً به۱۰درصد ظرفیت 
کشور برای شروع سال تحصیلی در شبکه شاد نیاز 
داریم ما فکر می کنیم این موضوع با همکاری این دو 

نهاد صورت بگیرد.
    

رئیس شورای شهر:
باید یک تیم متخصص برای اجرای 

طرح ترافیک تصمیم بگیرند
رئیس شورای شهر 
تهران با اشاره به نزدیک 
شــدن به پاییز و شروع 
پدیده اینــورژن گفت: 
باید یک تیم متخصص 

با بررسی وضعیت شهر درباره اجرای طرح ترافیک 
تصمیم بگیرند. به گزارش مهر، محســن هاشمی 
در پاسخ به این سؤال که اعالم شده طرح ترافیک از 
اول شهریورماه اجرا می شود، ابراز داشت: ستاد ملی 
مقابله با کرونا از شهرداری خواسته بود که به مدت 
یک هفته و بعدازآن هم تا آخر مردادماه طرح را اجرا 
نکند که هم شهرداری و هم پلیس این مسئله را قبول 
کردند، اما قرار بود گزارش هایی از سطح شهر در مورد 
تأثیر اجرا نشدن طرح ترافیک همچون تأثیرش در 
مترو و اتوبوس، اضافه شدن سفرها و غیره احصا شود 
و تا اآلن هم به این نکته رسیدیم که عدم اجرای طرح 
ترافیک نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه موجب 

آلودگی هوا و ترافیک نیز شده است.
    

سفارت سابق آمریکا در ایران 
حسینیه شد

هیأت انصار القائم بسیج دانشجویی دانشگاه های 
تهران بزرگ اعالم کرد که مراسم دهه اول محرم در 
فضای باز سفارت سابق آمریکا و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شود. به گزارش ایلنا،این مراسم 
با سخنرانی حجت االسالم آقاتهرانی و مرثیه سرایی 

کربالیی پیام کیانی و ذاکران اهل بیت همراه است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

گزارش ها و آمار رســمی می گوید 
در ایران، ســاالنه 6۰۰ هــزار مورد 
سقط جنین داریم.. این آمار در حالی 
ارائه  شده اســت که روند کاهش آمار 
والدت در کشور ما )مخصوصاً در سال 
۹۸( در ۵۰ ســال گذشــته بی سابقه 
بوده و کارشناســان از روند روبه رشد 
کهن ســالی در میان جمعیت ایران 

ابراز نگرانی شدید می کنند.
 دو روز پیش کبری خزعلی، رئیس 
شورای اجتماعی زنان ایران گفته است 
که روزانه ۲ هزار سقط غیرمجاز در کشور 

انجام می شود.
به گفته این عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی هیچ نظارتــی در این زمینه 
وجود ندارد درحالی که معاونت وزارت 
بهداشت باید در این زمینه نقش نظارتی 

داشته باشد.
البته آمارهای ارائه شــده در رابطه 
با ســقط جنین بین مسئوالن متفاوت 
اســت. تا پیش از گفته خزعلی این رقم 
بین ۴۵۰ تا 6۰۰ هزار مورد ذکر شده بود.
سقط ها نیمی از متولدان یک سال 

را تشکیل می دهند
چند وقت پیش مشــاور عالی وزیر 
بهداشــت در خصوص روند پیر شدن 
جمعیت کشورمان هشــدار داده است 
که امســال نرخ رشــد جمعیت به زیر 
یک درصد ســقوط کرد و ایران تا سال 
۱۴۳۰ بــه پیرتریــن کشــور منطقه 
تبدیل خواهد شد. البته کاهش تمایل 
خانواده هــا به فرزنــدآوری نیز یکی از 
دالیل اصلی این اتفاق است و به اعتقاد 
کارشناسان از سال ۹۴ هم زمان با آغاز 
رشد بی سابقه تورم در کشور خانواده ها 
تمایل کمتری به فرزنــدآوری از خود 
نشان داده اند. بر این اساس میزان تولد 
در ســال ۹۸ حدود یک میلیون و۲۰۵ 

هزار مورد بود که کاهش بی   ســابقه ای 
نسبت به سال های گذشته داشته است 
و در این سال نرخ زادوولد با ۱۴.۵ تولد به 
ازای هر  هزار نفر جمعیت به کمترین حد 
خود طی ۵۰ سال گذشته رسیده است. 
از سوی دیگر تعداد تولدهای سال ۹۷ در 
مقایسه با سال ۹۴ نشان دهنده کاهش 

۲۰۳هزار و ۷۱۰ نفری جمعیت است.
همچنین بر اســاس گزارشــی در 
خراســان، ســاالنه ۴۵۰ تا 6۰۰ هزار 
ســقط جنین قانونی و غیرقانونی در 
ایران رخ می دهد کــه هزینه هر عمل 
سقط غیرقانونی ۴/۵ تا ۵ میلیون تومان 
اســت، بااین حال پدرام کاویان، مدیر 
گروه سیاست گذاری خانواده و جمعیت 
شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( هم 
گفته که گاهی تعداد ســقط ها حدود 
نیمــی از تعداد متولدان یک ســال را 

تشکیل می دهد.
سقط جنین موضوعی 

پذیرفته شده با ریسک باال
زماني ســقط جنین در ایران یک 
تابو بود که شکســتن آن براي هر زني 
آسان میسر نمي شد، بسیاري از مادران 
باوجود تمام مشــکالتي که داشتند 
نمي توانستند زیر بار سقط جنین بروند. 
اما امروزه در تهران کافي است با دستاني 
پر از پول به مطــب یکي از صدها ماما و 
کســاني که این کار را آشکار یا پنهاني 
انجــام مي دهند، بروند تــا در کمتر از 
یک ساعت جنین خود را سقط کنند. 
مروري بــر آمارها، به جهــت برخي 
یادآوري ها بي ثمر نیســت، برای مثال 
قریب دو سال پیش حدود ۴۲ میلیون 

سقط جنین در دنیا اتفاق افتاده است.
دکتر محمدمهدي آخوندي، رئیس 
انجمن علمي جنین شناســی، در این 
مورد می گوید: »طبق آمار رسمي وزارت 
بهداشت، هر روز  هزار جنین در کشور 
کشته مي شود که تنها حدود ۱۰ مورد 
قانوني اســت! من البته آمار موثقي در 
مورد حدود ۷۰۰هزار ســقط در سال را 

هم دیده ام که در رسانه ها اعالم کردم و 
حتماً تاکنون این میزان بیشتر هم شده 
است. تازه این اعداد، آمار دقیق نیستند 
و همان گونه که گفتم، برداشت از قرائن 
و شواهد اســت. آمار دقیق قطعاً خیلي 
بیشتر از این اعداد اســت. این در حالي 
است که ما قانون داریم و مي توان با اجراي 
درست آن، هم آمار کلي سقط را کاهش 
داد و هم از این تعداد سقط غیرقانوني با 
عوارض و تبعات شدید، جلوگیري کرد.«
می دانیم که در ایران ســقط جنین 
به صورت گسترده انجام می شود اما به 
لحاظ جنبه های دینی، شرعی، عرفی 
و اعتقادی ایــن کار در خفــا و پنهانی 
صورت می گیرد. ســقط جنین، آن هم 
به صورت غیرقانونی برای مادر مشکالت 
زیادی ایجاد می کند؛ این مشــکالت 
می تواند هم جسمی و هم روحی باشد، 
اما واقعیت این است که وقتی سقط جنین 
غیرقانونی صورت می گیرد و با توجه به 
ترس از پیگیری هــای قضایی، مادری 
که  از این اتفاق آسیب دیده باشد، حتی 
برای روان درمانی هم حاضر به مالقات 
با یک روانشناس یا روان درمانگر نیست. 
نکته دیگر اینکه بسیاری از این سقط ها 
در مراکز غیربهداشــتی، نزد ماماهای 
بی مجوز انجام می گیرد که احتمال مرگ 
و آسیب های جدی بدنی ازجمله شوک 
عفونی، پارگی رحم،  آســیب به احشا،  
ایجاد زمینه های نابــاروری در آینده، و 
خونریزی، ازجمله مهم ترین عوارض آن 
در بعد جسمانی است. در بعد روانی نیز 
احساس گناه و  افسردگی شدید ازجمله 
مواردی است که سالمت روحی مادر را 

تهدید می کند.
فضای مجازی مقصر همه چیز 

است، حتی سقط جنین
در رابطه با سقط جنین و دالیل آن تا 
امروز گمانه زنی های زیادی انجام شده 
است. برخی از مشــکالت اقتصادی، 
روابط خــارج از ازدواج، عــدم تمایل 
به فرزنــدآوری زوج هــا و ... گفته اند و 

حاال عضو هیئت رئیسه مجلس دلیل 
بــاال رفتن ســقط جنین را ناشــی از 
آسیب های فرهنگی در فضای مجازی 
عنوان کرده اســت. حسینعلی حاجی 
دلیگانــی در گفتگویــی در خصوص 
آســیب های فضای مجــازی، گفت: 
۸۰درصد از پهنای باند اینترنت کشور 
در اختیار خارجی هاست، که این مسئله 
آســیب های فرهنگی فراوانی را برای 
ما به همراه داشته اســت. این حضور 
گسترده خارجی ها در فضای اینترنت 
کشــور آســیب های جدی فراوانی را 
به ویژه در حوزه مسائل خانوادگی، بحث 

فرزندآوری و ... داشته است.
حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: 
نکته بااهمیت تر اینجاست که از بین این 
۴۵۰ هزار ســقط جنین در کشور ۱۲۵ 
هزار مورد به صورت غیرقانونی در کشور 

انجام می شود.
او در پایان یادآوری کرده اســت که 
باید در حوزه فضای مجازی جدی تر از 
گذشته و حال کارکنیم و با آن با مسامحه 
برخورد نکنیم؛ چراکه دشــمن از این 

طریق جامعه ما را هدف قرار داده است.
 کرونا، سقط جنین 
و کاهش فرزندآوری

کمی بیشتر از شــش ماه است که 
کرونا پایش به ایران بازشده اما به اندازه 
چندین سال در زندگی مردم تغییرات 
ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان 

حوزه بهداشت بر این باورند که با شیوع 
کرونا سقط جنین رشد بیشتری خواهد 
داشــت.  به عقیده کارشناسان تبعات 
این اتفاق را می توان در شش ماهه دوم 
ســال ۹۹ به وضوح دید که بنا به گفته 
متخصصان قطعاً آمــار تولد به صورت 
چشمگیری کاهش پیدا می کند. این امر 
مقوله ای به مراتب خطرناک تر از کاهش 
شیب افزایش یا کاهش جمعیت است 
زیرا کشــور را با یک شــوک جمعیتی 

مواجه می کند. 
این روزها که کشور با شیوع و ترس 
از کرونا دســته و پنجه نــرم می کند و 
ســقط جنین قانونی و غیرقانونی نیز 
افزایــش داشــته، می توانــد تبعات 
نگران کننــده ای را به همراه داشــته 
باشد. پزشکان احتمال سقط جنین را 
در مادران مبتالبه کرونــا رد کرده اند، 
اما زوج ها به دلیل مســائل و مشکالت 
اقتصادي ممکن است یا برنامه خود براي 
فرزندآوري را به تأخیر بیندازند که خود 
موجب باال رفتن سن بارداري و در برخي 
موارد از دســت دادن فرصت بارداري 
مي شــود و یا اینکه در صورت بارداري 
ناخواسته به سمت سقط جنین بروند 
که موجب خطر در بارداري هاي آینده 
مي شود.عالوه بر این مسائل که متوجه 
خانواده هاست، احتمال کاهش ازدواج ها 
به دلیل فاصله گــذاري اجتماعي نیز 
مسئله را دوچندان مي کند؛ چراکه تأخیر 
در ازدواج به صورت طبیعي بر فرزندآوري 
تأثیر مي گذارد. برخي محققان نیز نسبت 
به احتمال افزایش ناباروري در کشور در 
آینده به دلیل عوارض ناشــي از ابتال به 

کرونا هشدار داده اند. 
در این شرایط ممکن است خانواده ها 
به خصوص مــادران از ترس شــرایط 
کرونایي، از فرزندآوري اجتناب و حتي 
از ترس ابتالي خود و فرزندشــان اقدام 
به سقط جنین کنند. محمودی با اشاره 
به جلوگیري از سقط جنین های قانوني 
و ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه 
عنوان کرده بود: بدون شــک سیستم 
آموزشي ما نه تنها در این مقوله که براي 
رشــد اقتصادي هم بایــد تغییر کند و 
مســئله فرزندآوري هم از این مسئله 
مستثنا نیست.درنتیجه تمام آموزش ها 
براي تشویق مردم در این مقوله نیاز به 

بازنگري دارد.
 قانون سقط جنین، 

آیین نامه اجرایی ندارد
در آخر الزم به ذکر اســت که، قانون 
سقط درمانی در ســال ۱۳۸۴ تصویب 
شــد. هر قانون یک آیین نامه اجرایی 
دارد که چارچوب اجرای آن را مشخص 
می کند و توسط دولت به دستگاه های 
اجرایی ابالغ می شود. یک اشکال اساسی 
این قانون این بود که پیش بینی نشد که 
آیین نامه اجرایی برای این قانون تهیه 
شــود و درنتیجه مرجع اجرای قانون 
به صراحت مشخص نشده است. طبق این 
قانون دو مرجع برای تأیید سقط جنین 

مشخص شده است؛ تشخیص سه پزشک 
و تأیید پزشکی قانونی. یعنی تشخیص 
لزوم ســقط با وزارت بهداشت و تأیید 
آن با پزشکی قانونی اســت. اما وزارت 
بهداشت تاکنون زیر بار  قبول مسئولیت 
اجرایی نرفته است. پزشکی قانونی این 
مســئولیت را برعهده گرفت و قانون را 
برای اجرا به سازمان های پزشکی قانونی 
ابالغ کرد. این شانه خالی کردن وزارت 
بهداشــت،  باعث بروز چندین مشکل 
می شود؛ ازجمله اینکه پزشکی قانونی 
با چه تمهیداتی عدم ســالمتی جنین 
یا خطرجانی برای مادر را تشــخیص 
می دهد؟ دوم اینکه تشخیص سالمتی 
جنین در بین هفته سیزدهم تا شانزدهم 
است؛ یعنی از زمانی که امکان تشخیص 
وجود دارد، تا زمانی کــه امکان قانونی 
ســقط وجود دارد )یعنی ۱۹ هفتگی( 

تنها سه هفته زمان وجود دارد.
حاال شــما مادری را در نظر بگیرید 
که در یک نقطه از این کشور با امکانات 
مختلف پزشــکی، می خواهد هم چین 
فرایندی را با گرفتن تأیید از سه پزشک 
متخصص در این حــوزه طی کند تا در 
صورت وجود مشکل جدی، نسبت به 
گرفتن مجوز ســقط از پزشکی قانونی 
اقدام کند و طبیعتاً نسبت به جزییات 
قانون و فرایندی که ضروری است، اطالع 
کافی ندارد. تا بخواهد به تشخیص نهایی 
برسد، این سه هفته زمان به پایان رسیده 
و دیگر امکان دریافت مجوز سقط ندارد. 
در چنین شــرایطی اگر واقعاً جنینش 
مشکلی جدی داشته باشد، طبیعتاً ناچار 
می شود به سقط غیرقانونی روی بیاورد. 
یعنی ســازمانی برای اجرای منطقی و 
معقول قانون مصوب وجود ندارد چون 
وزارت بهداشت زیر بار قبول مسئولیت 

خود در این موضوع نرفته است.
البته وزارت بهداشت آزمایش هایی 
ماننــد غربالگری، یــا آزمایش خون 
برای جلوگیری از تاالســمی را برای 
مادران قرار داده اســت کــه فرایند 
تشــخیص عقب ماندگی یا مشکالت 
دیگر جنین را آســان تر نموده و این 
می تواند به رفع این مشکل کمک کند. 
اما هنوز خألهای بزرگی وجود دارد که 
نیازمند رسیدگی و توجه جدی وزارت 
بهداشت و سایر دستگاه های مرتبط با 

این موضوع است.

آماری شگفتی آور از زبان یک مسئول؛

روزانهدوهزارجنیندرایرانسقطمیشود!

خبر

یک هفته از اعالم کشف واکسن روسی گذشته 
و در جهان غوغا به پا کرده اســت. با اینکه گفته 
می شود ایران از این واکسن استقبال کرده اما روز 
گذشته رئیس انستیتو پاستور ایران توضیحاتی 

در رابطه با این واکسن ارائه داد. 
علیرضا بیگلری درباره واکســن کرونا گفت: 
با توجه به اینکه کووید-۱۹ بیماری پیچیده ای 
اســت و مهم ترین بعد آن ناشــناخته بودن آن 
است و معلومات و دانش دنیا درباره این بیماری 
بسیار کمتر از دانسته هاســت، بنابراین در مورد 
ساخت واکسن علیه این بیماری هم باید عمیق تر 
و منطقی تر فکر کنیم. چند سؤال هست که باید 
در ذهن افراد باشــد؛ ابتدا اینکــه اصاًل مطمئن 
نیســتیم که این بیماری حتماً واکسن داشته 
باشد؛ چراکه ابتالی مجدد در بهبودیافتگان این 
بیماری داریم. بنابراین ممکن است عمالً واکسن 

مؤثری برای این بیماری نداشته باشیم. مبحث 
دیگر آن است که اگر واکسن داشته باشیم و تأثیر 
داشته باشد، مدت زمان تأثیر و ایمنی این واکسن 
چقدر خواهد بود؟ او ادامه داد: بعدازاینکه واکسن 
ساخته و کار آزمایشگاهی آن تمام می شود، باید از 
دو منظر موردتوجه قرار گیرد؛ در فاز اول مطالعات 
انسانی، بر روی تعداد اندکی انسان تست می شود 
تا بی خطر بودن آن موردبررســی قرار گیرد. در 
فاز دوم واکسن بر روی تعداد بیشــتری از افراد 
داوطلب) ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر( تست می شود تا هم 
بی خطر بودن و هم کارایی موردمطالعه قرار گیرد. 
بعد از تائید در این مرحله وارد فاز ســه می شود و 
تعداد داوطلبان به هزاران برابر می رسد و در فاز سه 
به عنوان مثال ۳۰هزار موردبررسی می شوند و اگر 
در این مرحله هم نشان داده شد که بی خطر و مؤثر 
است، می تواند وارد اجتماع شود و به صورت وسیع 

در جوامع انسانی استفاده شود. بیگلری ادامه داد: 
به همین خاطر نکته مهم این است که گروه هایی 
که به تولید واکسن اشتغال دارند در بهترین حالت 
در یک تا دو سال آینده واکسنی را تأمین کنند که 

بتواند پوشش موردنیاز افراد را فراهم کند.
واکسن کرونا را پیش خرید نکنید

در همین رابطه ســخنگوی وزارت بهداشت 
هم گفت: در شــرایطی که نمی توان پیش بینی 
کرد چه زمانی دسترسی به واکسن کرونا محقق 
می شود، چطور افراد اعتماد می کنند که واکسنی 

را از فضای مجازی پیش خرید کنند.
سیماسادات الری درباره آگهی فروش واکسن 
کرونا در سایت های اینترنتی، گفت: باید توجه کرد 
که تاکنون هیچ واکسن یا داروی اختصاصی در 
جهان برای بیماری کووید -۱۹ مورد تأیید سازمان 
جهانی بهداشت قرار نگرفته است. بنابراین ادعاها 

یا مباحثی که در سایت ها در زمینه تهیه یا فروش 
یا پیش فروش واکســن یــا داروی کرونا مطرح 

می شود، به هیچ عنوان مورد تأیید نیست.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از پایین 

آمدن تعداد مرگ ومیر براثر کرونا خبر داد. 
به گفته الری از روز شنبه تا ظهر یکشنبه دو 
هزار و ۱۳۳ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در 
کشور شناسایی شد که مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور را به ۳۴۳ هزار و ۲۰۳ نفر رساندند. از 

ســوی دیگر در این زمان ۱۴۷ بیمار کووید-۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۱۹ هزار و 6۳۹ نفر رسید.
بااین حال هنوز وضعیت بسیاری از نقاط کشور 
خوب نیست. اســتان های مازندران، تهران، قم، 
گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
خراسان رضوی، کرمان، ســمنان، آذربایجان 
شــرقی، مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز 

قرار دارند.

رئیس انستیتو پاستور ایران:

تأثیر واکسن بر بیماری کووید-19 مشخص نیست 

کمی بیشتر از شش ماه 
است که کرونا پایش به ایران 
بازشده اما به اندازه چندین 

سال در زندگی مردم 
تغییرات ایجاد کرده است. 

بسیاری از کارشناسان 
حوزه بهداشت بر این 

باورند که با شیوع کرونا 
سقط جنین رشد بیشتری 

خواهد داشت 

رئیس شورای اجتماعی 
زنان ایران گفته است 
که روزانه ۲ هزار سقط 

غیرمجاز در کشور انجام 
می شود و هیچ نظارتی 

در این زمینه وجود ندارد 
درحالی که معاونت وزارت 
بهداشت باید در این زمینه 

نقش نظارتی داشته باشد

 شماره   590 /        دوشنبه 27 مرداد   1399  /   27  ذی الحجه 1441  /  17  اوت   2020


