آماده اجرای عفو گسترده هستیم

فارس  :رئیس سازمان زندانها ،در رابطه با جزئیات عفو گسترده گفت :سازمان زندانها آمادگی دارد براساس معیارهای اعالمی ،مصادیق را
مشخص و اعالم کند و منتظر هستیم که به ما ابالغ شود« .اصغر جهانگیر» در جمع خبرنگاران در ارتباط با طرح پابندهای الکترونیکی گفت:
این طرح عملیاتی شده و در حال اجراست؛ ولی چون مالحظات حقوقی و قانونی در این زمینه وجود دارد ،نتوانستیم اهداف خود را محقق
کنیم .وی ادامه داد :قانون ،جرائمی را که مجازاتهای آن از درجه  ۶تا  ۸هستند ،مشمول این قضیه دانسته است .از طرفی شرط استفاده
از «پابند الکترونیکی» رضایت خود فرد است .عالوه بر این ،فرد باید مخارج آن را به صورت روزانه پرداخت کند که این موارد ازجمله دالیلی
است که موجب شده استقبال خوبی از این طرح نشود .جهانگیر ،تصریح کرد :با اصالح بعضی از شروط ،این طرح جامعه گستردهای را در
بگیرد و اهداف آن محقق شود.
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گزارش

جزئیات انفجار تانکر سوخت در خرمآباد

مهر :جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از درگیری پلیس با مهاجمان در محله «دره گرم» خرمآباد و انفجار تانکر سوخت
در این درگیری خبرداد.
سرهنگ «سیدعلی میراحمدی» با اعالم این خبر ،اظهار کرد :ساعت ۲بامداد دیروز (چهارشنبه) مأموران گشت انتظامی شهرستان
خرمآباد حین گشتزنی در محله «دره گرم» به دو سرنشین خودروی پراید که در کنار پمپبنزین پارک شده بود ،مشکوک شدند
که آنها بهمحض مشاهده پلیس ،اقدام به تیراندازی میکنند.وی افزود :در این درگیری ،مهاجمان به تانکر خالی سوخت گاز
مایع که در محوطه پمپبنزین پارک شده بود ،تیراندازی میکنند که به انفجار مهیب و شکسته شدن شیشههای ساختمانهای
مجاور منجر میشود.
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پیگیری ماجرای وام ازدواج از زبان اهالی خانه ملت:

30میلیون وام ازدواج بهشرط!...
زهرا وفایی  /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

شــاید روزی که «احمــد مازنی» رئیس
کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای
اســامی ،پیشــنهاد پرداخــت وام
30میلیون تومانی به افــرادی که قبل از
ســن  23ســالگی ازدواج کنند را مطرح
کرد ،چندان به پرمناقشــه شدن آن فکر
نمیکــرد .طی ایــن مدت کــه از اعالم
بسته تشویقی سپری میشــود ،بازتاب
فراوانی در شــبکههای مجازی و محافل
رسمی خبری ایجاد شــده است .سوای
اینکه در صــورت تصویــب ،بازپرداخت
60میلیون تومان چه بار کمرشکنی را در
همان ابتدای زندگی به زوجهای «تازه از
گرد راه رسیده» وارد میکند ،این مسئله
مورد بحث است که« :طمع دریافت این
رقم چه تبعات و لجامگســیختگیهای
فرهنگــی به همــراه خواهد داشــت؟»
آنچه میخوانیــد گفتوگوی اختصاصی
ماست با «ســیدصادق طباطبایینژاد»
دبیرکمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اســامی که البتــه میگفــت از چنین
موضوعی بی اطالع است.
بهتازگی رئیس کمیســیون
فرهنگی موضوع پرداخت وام
30میلیونی به شرط ازدواج قبل از 23

سالگی را مطرح کرده است .درنگاه
اول میتواند بحث تشویق و ترغیبی
خوبی باشد اما بهانه دریافت این مبلغ
آن هم در وضعیت سخت معیشتی
فعلی ،موجب تصمیمهای عجوالنه و
ناپخته نمیشود؟
طباطبایینــژاد گفــت :تــا االن چنین
مصوبهای نداشتیم و بنده چنین صحبتی
را نشــنیدم .عرض کردم ،پیشنهاد داده
شــده ضمن اینکــه جنــاب «مازنی»
درگفتوگو با خانه ملت اعالم کرده است.
به نظر شما آیا چنین طرحی
نیاز بــه زیرســاختهای
فرهنگی و اجتماعی الزم ندارد که
حتی درکوتا همدت نتیجه معکوس
ندهد؟
وی اضافــه کــرد :در برنامــه و بودجه
وقتی مســائل فرهنگی به کمیســیون
فرهنگی ارجاع داده میشود ،نمایندگان
پیشنهادات خود را میدهند و حتماً این
هم یک نوع پیشنهاد بوده است .بعد از این
پیشــنهاد دفاع میکند و اگر خوب دفاع
کرد و توانست آن کسانی که درکمیسیون
تلفیــق هســتند را اقنــاع کنــد ،رأی
مــیآورد وطرح به صحــن میآید و بعد
درصحن هم مجددا ً بایــد نمایندگان را
اقناع کند و رأی بیاورد و آن چکشکاری

که مدنظــر شماســت ،در آن مرحله اگر
نمایندگان اقناع شدند ،انجام میشود و به
تصویب میرسد.
اما اگر نتوانستند اقناع کنند قاعدتاً رأی
نمیآورد .به هرحال انگیزه این نماینده که
مطرح کرده ،این است که سن ازدواج باال
رفته واز این طریق به بحث ازدواج جدیتر
نگاه شود.
برفرض اینکه نمایندگان اقناع
شدند و طرح به تصویب رسید،
اما بازهم در کلیت کار ،اجرای چنین
برنامهای چنــدان معقوالنه به نظر
نمیرسد .نظر شــما دراین خصوص
چیست؟
طباطبایینژاد ادامه داد :فکر میکنم اصل
نگاه و آسیبشناسی ،درست است.
این آســیب درجامعه ما وجــود دارد که
سن ازدواج باال رفته اســت؛ اما روش آن
قابل بحث اســت .اینکه این روش جواب
میدهد یا نتیجــه معکــوس دارد ،باید
مسائلی که درکمیسیون مطرح میشود
را بشــنویم؛همچنین دفاعیههای ایشان
را نیز بشنویم.
شــما چنین ایدهای را برای
کاهش سن ازدواج مناسب می
دانید؟
وی گفت :به طور کلی فکر نمیکنم بحث

وام دادن و ایــن نوع مســائل ،چندان اثر
داشته باشد؛ اگرچه یک نوع مشوق است
اما در تصمیمگیری اثرگذار نیست .یعنی
اگر کسی بخواهد زود ازدواج کند ،ازدواج
میکند و این طرح نوعی تشویق است که
ثبت ازدواجش قبل از سن اعالم شده باشد؛
اگر هم تصمیم ازدواج نداشته باشد برای
پانزده تومانی که بیشتر میدهند به نظرم
کسی به سمت ازدواج زودرس نمیرود.
این نگرانی وجود دارد که برای
این مبلغ که البته رقم مقبولی
هم نیست ،قبل از  23سالگی تصمیم
ناپخته گرفته شــود .صحبت شما
دراین باره چیست؟
طباطبایینــژاد افــزود :چــرا ناپخته؟
جوانهای ما درسن  16 ،15سالگی ازدواج
میکردند کمااینکه این موضوع ،االن هم
وجود دارد.
درحالحاضر پیامدهای ناشی
از احساسهای زودگذر چیزی
جز افزایش تالق و سایر آسیبهای
ناشی از آن نیســت .آیا بهتر نیست
پختهتر عمل شود؟
وی اضافه کرد :فکر میکنم بهترین زمان
ج درســن پایین باشــد؛ زیرا هرچه
ازدوا 
سن ازدواج باال میرود ،یکیشدن و اتحاد
زندگی کممیشود؛ یعنی شخصیت زن و

شــوهر وقتی دریک خانه زیر یک سقف
شکل بگیرد ،این آمیختگی و اتحاد بسیار
بیشــتر خواهد بود تا اینکه دوشخصیت
مســتقل با طرز فکــری مســتقل ،تازه
بخواهند بروند زیریک سقف.
البته بررسی و آسیبشناسی
ازدواج زودهنــگام موضوع
مبسوطی اســت که دراین فرصت
نمیگنجد؛ منتها مصایب آن برکسی
پوشیده نیست ،کمااینکه بسیاری از
کارشناسان فن و روا نشناسان نیز
آن را رد میکنند.
وی ادامه داد :شاید در برخی ابعاد فرمایش
شما صحیح باشد ،اما نظر شخصی من این
است ،کسانی که به بلوغ ازدواج رسیدهاند
باید ازدواج کنند و هرچه دیر شود ،آسیب
زندگی بیشتر خواهد شد .فرد باید به بلوغ
ازدواج رسیده باشــد .کسی که مدیریت

شهریار| سحرمصطفوی آرام
aaram69@gmail.com

عکس  :نسل فردا

aaram69@gmail.com

نوزدهمین نشســت مطبوعاتی تدبیردولت ،امید
ملت در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی در ســالن جلســات اداره مالیات با حضور
«شمســینژاد» مدیر کل امور مالیاتی غرب استان
تهران« ،محمدی» مدیر روابــط عمومی اداره امور
مالیاتی شهر و اســتان تهران« ،صادقزاده» مدیر
روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار و جمعی
از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
شمسینژاد ،گفت :در وضعیت فعلیکشور بهدنبال
بهکارگیری درست و هدفمند مالیاتهای دریافت
شده هستیم تا بهتدریج در جهتی که بیشترین نیاز
به آن حس میشود ،سوق دهیم و طبق چهارچوب
معین ،از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم؛ زیرا همه
مطابق قانون موظف به پرداخت مالیات هستند تا در
راستای آبادانی شهر و منطقه خود سهیم باشند.
وی کار مالیاتی را بســیار دشوار دانســت و افزود:
به دلیل جانیفتــادن پرداخت مالیــات در جامعه،
کار مالیاتی بسیار دشوار بوده و مشکلهای خاص
خود را دارد .جامعــهای میتواند رو به پیشــرفت
حرکت کند که از نظــر اقتصادی بــر پایه مالیات
اداره شــود .این موضوع تــا قبل از این در کشــور
بســیار کمرنگ بود؛ ولی دو ،سه ســالی میشود
که مالیات از نفت پیشــی گرفته است .با وضعیت
فعلی کشــور ،عالوه بر تامین بودجه کشور ،باید به
صنایع و اربابرجوع نیز نگاه ویژه ای داشته باشیم؛
همچنین بتوانیم تامین کننده منابع مالی کشــور

سهمیه امور مالیاتی در
سال گذشه  400میلیارد و
امسال  500میلیارد است.
مالیات مستقیم به خزانه و
از طریق بودجه به کشور
توزیع میشود

شمســینژاد ،به ضرورت تکریــم مودیان بهعنوان
یکی از اولویتهای مهم سازمانی تاکید کرد و ادامه
داد :به منظور تکریم مودیان ،اداره کل امورمالیاتی
غرب اســتان تهران ،به برگزاری کارگاه آموزشــی
با محوریت آشــنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و
مقررات انضباطی در راستای تکریم مودیان اقدام کرد.
به همین جهت مالقات مودیان با مدیرکل همه روزه
و مالقات با همکاران جهت طرح مشکالت ،روزهای
دوشنبه هر هفته در دستور کار قرار گرفته است .سعی
ما ایجاد تعامل با ارباب رجوع بوده و دارای کمترین

مریم یادگاری  /گروه حادثه
m.yadegary @yahoo.com

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که
بهتازگی رئیس پلیس فتا ،از دادســرا خواسته
است با ســایت «دیوار» برخورد قانونی صورت
گیرد ،گفت :گویااین پرونده ارجاع شــده است
و باید دادســرا به این موضوع رســیدگی کند.
حجتالسالم «محمدجعفر منتظری»  ،در پاسخ
به پرسشــی مبنی بر ولنگاریها و بیحجابیها
در فضای مجازی بیان داشــت :این کار نیاز به
یکسری هماهنگیها در دستگاههای گوناگون
دارد .کار قضایی کافی نیست و ما فقط با مجرم
برخورد میکنیم؛ بایــد بحث فرهنگی پیگیری
شود.دادستان کل کشور ،ادامه داد :بخش هنری
و هنرمندان ما باید بیشتر به میدان بیایند .اگر این
ولنگاری را همین طور رها کنیم ،دود آن به چشم
ملت میرود و این خانوادهها هستند که آسیب
میبینند .حجت السالم و المسلمین منتظری
افزود :از همه دســتگاهها انتظار داریم همکاری
و مساعدت الزم را بکنند؛ زیرا دستگاه قضایی به
تنهایی نمیتواند موفق باشد.
■ سایت دیوار در مظان اتهام نیست
این اظهارنظرها در حالی است که رئیس مرکز
اطالعرســانی پلیس تهران بزرگ ،گفت :سایت
دیوار در مظان اتهام نیست؛ زیرا این سایت جرمی
انجام نمیدهد .رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس
تهران درباره این موضوع ،از برگزاری جلسهای
با حضور کارشناســان پلیس فتا ،پلیس آگاهی
و کارشناســان دیوار خبر داد و گفت :قرار است
در این جلسه که به زودی برگزار میشود ،بستر
کالهبرداری را که هم اکنون برای فعالیت اینگونه
سایتها به وجود آمده است ،تا حدودی از بین
ببریم« .بابک نمکشــناس» تاکید کرد :سایت
دیوار در مظان اتهام نیســت؛ زیرا فقط بستری
برای گروهی از مجرمان شده اســت که از این
فضا سوءاســتفاده کنند .وی خاطرنشان کرد:
مخاطبان این آگهیها باید بدانند که صرف آگهی
در سایتهایی مانند دیوار ،به منزله سالمت بودن
آن آگهی نیست و تمام افرادی که خرید و فروش
انجام میدهند باید موارد احتیاط را رعایت کنند.
نمکشناس ،تاکید کرد :پلیس فتا و دادستانی به
دنبال آن هستند تدبیری اندیشیده شود تا روند
فعالیت سایت دیوار را ادامه دهیم و شاهد وقوع
کالهبرداری و مشکالت کمتری باشیم.

پانزدهمیننشستمطبوعاتیتدبیردولت-امیدملت
با حضور رئیس شورای اسالمی شاهدشهر ،سرپرست
شهرداری شاهدشهر ،مدیر روابط عمومی فرمانداری
شهرستان شهریار ،معاونان شهرداری و خبرنگاران در
سالن جلسات شهرداری «شاهد شهر» برگزار شد.
مهندس «مهدی بهمنزاده» رئیس شورای اسالمی
شاهدشهر ،اظهار داشت :از شهریور سال  96تا کنون
پروژههای عمرانی متعددی در این شــهر از جمله
پروژه مدرسه هفت کالسه شــهرک الله و احداث
استخر سرپوشیده انجام شده که به امید خداوند تا22
بهمنماه افتتاح خواهند شد؛ همچنین  95درصد از
عملیاتکمربندیگلشهرانجامشدهاست.
وی ،یکی از برنامههای خود را پس از آغاز فعالیت در
شورای اسالمی شاهدشهر ،پیگیری مسائل مربوط
به راهاندازی شهرک صنفی ضلع شمالی شاهدشهر
اعالم کرد و گفت :سال 92این زمین به مساحت 25
هکتار خریداری شد و قرار بر این بود با شکلگیری
این شهرک ،درآمد پایدار برای شهروندان بهخصوص
جوانان به وجود آید؛ امابهرغم پیگیریهایی فراوان،
ب هدلیلاختالفمیانهیئتمدیرهقبلی(کهاینزمین
را خریداری کردهاند) با هیئت مدیره فعلی ،هنوز به
نتیجهمطلوبنرسیدهایم.
مهندس بهمنزاده ،آمادگی خود را برای رفع موانع و
مشکالت راهاندازی شهرک صنفی مذکور اعالم کرد
و گفت :کاربری زمین این شهرک ،کشاورزی است
و وزارت جهاد کشاورزی نســبت به این امر ،موضع
گرفتهاست.
رئیس شورای اسالمی شاهدشــهر ،تصریح کرد :در
موازات شهرک صنفی ،قطعه زمینی در ضلع شرقی
تقیزاده)
شهر(ورودیقدیمشاهدشهر،بلوارشهیدان 
به وســعت تقریبی هفت هکتار توسط فرهنگیان
شهرستاندردهه 80خریداریشدهودومرتبهالیحه
ساخت این زمین برای شهرک صنفی مصوب شد که
متأسفانهموردتأییدکمیتهانطباققرارنگرفتوبایدبه
استانداری جهت تغییر کاربری ارسال شود.
وی ،شاهدشهر را شهر «فرهنگ و ایثار» خواند و اذعان
داشت :نگاه ما به مسائل فرهنگی ،ویژه و خاص است؛
زیرا معتقدیم با اصالح فرهنگ جامعه ،سایر مسائل
نیز در جای خود قرار خواهند گرفت .در این راســتا

احداث پارک و فضای سبز بهعنوان فعالیت عمرانی،
بدونداشتنفرهنگاستفادهازآنبهنتیجهایمنتهی
نخواهدشد.
بهگفته مهندس بهمنزاده ،مســاجد ،فرهنگسرا و
مجموعه شهدای شاهدشهر در برگزاری برنامههای
متنوعمذهبیوملیبسیارفعالهستند.
در ادامــه ایــن نشســت خبــری ،مهنــدس
«داوود محمودی» ،سرپرست شهرداری شاهدشهر
نیز ابراز داشت :از ابتدای سالجاری ،طرح بازآفرینی
شــهری در اســتانداری و فرمانداری ابالغ شد که
شهرداری شاهدشهر ،جزو نخستین شهرداریهایی
محسوبمیشودکهازاینطرحاستقبالبهعملآورد
و جلسات متعددی در این خصوص در دفتر شهردار
برگزارکردیم .طرحی را نیز به فرمانداری و ســازمان
مسکن و شهرسازی شهرستان شهریار ابالغ کرده ایم
کهمورداستقبالمسئوالنقرارگرفتهاست.
وی ادامه داد :شاهدشهر ،از نظر وسعت شهر کوچکی
اســت؛ به همین دلیل اغلب مالکان ساختمانهای
فرسوده را میشناسیم .مســاحت بافت فرسوده 17
هکتار اســت که از این رقم ،با  40مالک طی ارسال
نامه« ،طرح بازآفرینی شــهری» را توضیح دادیم و
اعالم کردیم مالکان منازل مســکونی فرسوده که
جهت نوسازی به شهرداری مراجعه کنند و تشکیل
پرونده دهند ،از طرف دولت وام  40میلیون تومانی
دریافت خواهند کرد و 15میلیون تومان نیز بهعنوان
وثیقه جهت اجاره منزل دیگری درنظر گرفته شده
است .پس از تشکیل پروندهها ،متوجه شدیم مالکیت
 99درصد این ساختمانها قولنامهای است و فقط
یک درصد مالکان ســند در اختیار دارند که این امر
مشکالتی را برای مالکان هنگام دریافت وام از بانک
مسکن به وجود میآورد .با مساعدت سازمان مسکن
و شهرسازی ،استانداری و بانک مسکن مقرر شد برای
این مالکان ،تخفیفهایی جهت بازسازی ملک در نظر
گرفتهشود.
به گفته سرپرســت شهرداری شــاهد شهر ،تالش
میکنیم برای کاســتن از بار ترافیکی شهر و راحتی
تردد مردم ،ســازمانها و ادارات را به خارج از شــهر
منتقلکنیم.
وی اضافه کرد :بودجه سال  97شهرداری شاهدشهر
16میلیارد و 200میلیون تومان بود که تاکنون13/5
میلیارد تومان از آن محقق شده اســت 60 .درصد

بودجه به امور عمرانی مانند احداث پارک ،ساختمان
آتشنشانی ،فرهنگسرا ،ساختمان شــهرداری و ...
اختصاصپیدامیکندوشهرداریشاهدشهردرزمینه
بودجه ،همواره 60درصد سهم پروژههای عمرانی را
رعایتمیکند.
مهندسمحمودییادآورشد:درنیمهاولسال،حجم
پروژههای عمرانی در سطح استان کاهش پیدا کرد؛ اما
درحالحاضرتکمیلوافتتاحپارکبانوانوزمینچمن
طبیعیفوتبالراباجدیتدنبالمیکنیم.طیبرپایی
نشستهای متعدد با رئیس شورای شهر ،مقرر شد با
توجه به پروژههای عمرانی مذکور 20،درصد بر بودجه
شهرداری شاهد شهر افزوده شود و19میلیارد و200
میلیونتومانبودجهسال98رابرایتصویببهشورای
شهر ارسال خواهیم کرد.
این مقام مسئول درباره پارک بانوان گفت :این پارک
با اعتباری بالغ بر 800میلیــون تومان در زمینی به
مســاحت  13هزار مترمربع احداث خواهد شد .سه
فاز برای پارک بانوان تعریف کردهایم که براین اساس
فاز یک ســال  97تعریف و طراحــی ،کلنگزنی و
فعالیتهایاولیهفازدومدرسالآیندهانجاممیشودو
در سال 1399نیز مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
محمودی در پایان از حضــور خبرنگاران ،مجموعه
فرمانداریجهتبرپاییایننشستخبریوهمکاری
رئیس و شورای اسالمی شاهدشهر قدردانی به عمل
آورد.

عکس  :نسل فردا

شهریار| سحرمصطفوی آرام

داستان بلندِ دیواری کوتاه


جوانان
ایجاد شهرک صنفی در راستای اشتغال
از مهمترین اقدامهای شوراو شهرداری شاهد شهر  

مستقیم

ارزشافزودهتنهامالیاتیکه
در شهر هزینه میشود

باشیم و عمده فشار و دقت ما روی فرارهای مالیاتی
است.

دست دوم در یک چالش تازه؛

رئیس شورای اسالمی شاهدشهر عنوان کرد:

مدیرکل امور مالیاتی غرب استان تهران:

شکایات در بین سایر ادارات موجود در غرب استان
تهران هســتیم .به دور از هر تنشی با تعامل با مردم
تامین کننده منابع مالی دولت بودهایم.
وی عنوان کرد :اداره مالیات به دلیل تامین بودجه
کشــور اگر 20یا 10درصد کمتر وصولی داشــته
باشد قطعا مسائل عمرانی ،نخستین جایی است که
تحتالشعاع قرار میگیرد .مردم با معرفی فرارهای
مالیاتی به ما کمک میکنند و راحتتر مســائل را
میتوانیم پیگیری کنیم .در این خصوص دو ســال
گذشته ،شش هزار پرونده مالیاتی بزرگ به کشور
معرفی شده است.
مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تهران ،به ارزش
افزوده اشاره کرد و خاطر نشان ساخت :تمام کاالها
دارای یک ارزش افزوده هستند و ارزش افزود تنها
مالیاتی است که به ســرعت در همان شهر هزینه
میشود؛ یعنی 3درصد به شهرداری همان منطقه،
1درصد در اختیار بهداشــت و درمان برای سالمت
افراد همان منطقه اختصاص دارد و مابقی به بودجه
کشور واریز میشود.
وی در ادامــه گفت :مقدار مالیات براســاس میزان
فعالیت درنظرگرفته شده و مالیات مشاغل از صاحب
شغل دریافت میشود .فعالیت کشاورزی از مالیات
معاف است؛ اما هرگونه اجاره زمین ،مشمول مالیات
میشود .شمسینژاد ،درپایان پیرامون سهمیه امور
مالیاتی غرب استان تهران در سال گذشته یادآورشد:
سهمیه امور مالیاتی در سال گذشه  400میلیارد و
امسال  500میلیارد است .مالیات مستقیم به خزانه و
از طریق بودجه به کشور توزیع میشود.

زندگی و ازدواج را بفهمد ،باید ازدواج کند؛
ضمن اینکه درسنین نوجوانی شخصیت
افراد شکل میگیرد یعنی سنین راهنمایی
و دبیرستان .اگر از این سنین گذشت و به
دانشگاه رفتند دیگر شخصیت چهارچوب
پیدا کرده اســت و در این صــورت ،دو
شخصیت اینچنینی وقتی تازه بخواهند
کنار هم قرار بگیرند تضادهایشان بیشتر
اســت تا آن زندگی که درسنین تشکیل
شــخصیت ،صورت گرفته و فراز و نشیب
رفتاریشان با هم آمیخته شده است.
با این تفاسیر به نظر شما این
30میلیون تومان به شــرط
ازدواج قبل از  23سالگی ،چقدر در
روند افزایشی ازدواج و ثبات آن مؤثر
است؟
طباطبایینژاد گفت :مؤثر نیســت؛ بلکه
مشوق است.

بزرگترین سایت فروش کاالهای

