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حرفروز

س��ال 1393، س��ال ب��دي بود يا س��ال 
خوبي؟ سال 94 چگونه خواهد بود؟ خوب يا 
بد؟ پاسخ به اين پرسش ها ساده نيست. اول 
اينكه سال گذشته به همه ما يكسان نگذشته 
اس��ت. برخي دچار بيم��اري و درگي��ر دوا و 
درمان شدند، گروهي نيز با افزايش مشكالت 
اقتصادي دست و پنجه نرم كردند. تعدادي از 
مردم نيز با عوارض و مصايب اجتماعي مواجه 
شدند. ضمن آنكه بسياري از آنچه در سال 94 
رخ خواهد داد، ريشه در س��ال 93 يا پيش از 
آن دارد، مثل كمبود آب و احتم��اال برق و... 
در مقابل هم كساني هستند كه در اين سال 
تجربه مثبتي از زندگي داش��ته اند، هرچند 
ش��ايد همين تجربيات مثبت نيز مطابق با 
سطح انتظارات شان نبوده و دوست داشته اند 
كه بهتر از آن باش��ند. بنابراين ما نمي توانيم 
درسطح فردي به نتيجه مشخصي برسيم و 
هر كس پاسخ خود را دارد ولي شايد در سطح 
جامعه و كشور بتوانيم پاس��خي قابل قبول 
بدهيم. در زمينه اقتصادي، سال 93 نتوانست 
انتظاراتي را كه آحاد مردم داشتند تامين كند، 
ولي مگر تامين اين انتظارات امكان پذير بود؟ 
جامعه اي كه در عرض سه سال گذشته از آن 
بيش از 10 درصد رشد منفي داشته و درآمد 
سرانه آن بيش از اين رقم كاهش داشته و در 
سال 93 نيز در ش��رايط ادامه تحريم ها هيچ 
تحولي در منابع درآمدي آن به وجود نيامده، 
چگون��ه مي تواند اي��ن انتظارات را ب��رآورده 
كن��د؟ بنابراين مي ت��وان گفت س��ال 93 از 
نظر اقتصادي س��ال حركت به جلو نبود  ولي 
سال تثبيت وضع و سر و س��امان دادن براي 
حركت در سال آينده بود. هرچند در همين 
سال نيز حدي از رشد را شاهد بوديم. همين 
كه تنش رواني مردم نس��بت به س��ال هاي 
90 تا 92 كمتر ش��د، دس��تاورد بزرگي بود. 
همين كه اجازه داده نش��د تورم تشديد شود 

و حتي به طرز چشمگيري كاهش داده شد، 
موفقيت است. همين كه ثبات به سياست هاي 
اقتصادي برگردانده ش��د، در ن��وع خود قابل 
توجه است. آن هم در جامعه اي كه هر صاحب 
قدرتي گوش��ه اي از اين سياس��ت ها را مثل 
گوش��ت قرباني به س��وي خود مي كشد!اگر 
روند اقتص��اد را در 18 ماه گذش��ته دنبال و 
فرض كنيم كه در س��ال آينده نيز اين روند 
كمابي��ش ادامه مي ياب��د و عوام��ل مخرب 
وارد آن نمي ش��ود، در اين صورت اميد ما به 
وضعيت اقتصادي سال آينده افزايش خواهد 
يافت و برداش��ت فعلي ما از آين��ده مطابق با 
اين اميد اس��ت. در زمينه سياست خارجي، 
سال گذش��ته بدون ترديد موفقيت آميز بود. 
هرچند اين انتظار كه مذاكرات در سال 93 به 
نتيجه و توافق برسد برآورده نشد ولي كيست 
كه نداند سياس��ت خارجي ايران توانس��ت 
س��تون تحريم ها را لق كند و نخس��ت وزير 
اسراييل را به تكاپو بيندازد تا تمام قد در اين 
راه سنگ اندازي كند. در سال گذشته چهره 
قابل قبولي از سياست خارجي ايران ارايه شد. 
وضعيت ايران در سوريه، يمن، لبنان و عراق 
يك گام به پيش تلقي مي شود. رقبا يا دشمنان 
منطقه اي ايران به طور نسبي به حاشيه رانده 
و سياست هاي آنان با بن بس��ت مواجه شد. 
شكاف عظيمي در ميان جبهه ضد ايران رخ 
داد كه در چند دهه گذش��ته بي سابقه بوده 
است. ادامه اين روند چش��م انداز سال 94 را 
از حيث روابط خارجي اميدبخش مي كند و 
شايد در روزهاي آينده با توافق درباره پرونده 
هس��ته اي، بار س��نگيني از دوش سياست 
خارجي كشور برداشته شود و بتوان به مسائل 
ديگر نيز پرداخ��ت. دو طرف مذاكرات به اين 
تفاهم نيازمند هس��تند و به همين دليل هم 

مذاكرات را با جديت پيگيري مي كنند. 
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اي��ام ن��وروز يك��ي از فرصت ه��اي 
مغتنمي است كه مجالي هرچند كوتاه 
براي آش��تي با كت��اب پي��ش مي آيد. 
متاسفانه آمار س��رانه مطالعه در كشور 
فرهنگي مان حتي در خوش بينانه ترين 
حالت، نگران كننده و بيم دهنده است. 
ش��مارگان انتش��ار كتاب به زير 500 
جلد رسيده و ناش��ران معتبر هم ديگر 
اباي��ي از چاپ كت��اب با 300 نس��خه 
ي��ا 500 نس��خه ندارند. نس��ل جديد 
ارتباط��ش عمدت��ا مبتني بر وس��ايل 
الكترونيك��ي و فناوري هاي روز اس��ت 
و ديگ��ر ح��س نوس��تالژيك ارتباط با 
كتابي را كه نس��ل م��ا داش��ت، ندارد. 
كتاب مدت هاس��ت كه ديگ��ر اولويت 
سبد كاالي فرهنگي خانواده ها نيست 
و اولويت ه��اي ديگ��ري ج��اي آن را 
گرفته اس��ت. گرفتاري ها و مشكالت و 
دغدغه هاي معيش��تي هم بيش��تر روز 
مردم را پ��ر مي كند و اگر ه��م فراغتي 
از اين مش��كالت حاصل شود، هزار كار 
عقب افتاده براي شان بر مطالعه ترجيح 
دارد. اما با وجود همه اي��ن واقعيت ها، 
معتق��دم هن��وز ه��م كت��اب مي تواند 
بهترين گزينه براي اوقات فراغت باشد. 
اينكه »چرا كتاب كم مي خوانيم؟« 
پرسش��ي اس��ت ك��ه باي��د در معرض 
پژوهش جدي قرار گيرد. چندي پيش 
در همايش��ي كه براي تجلي��ل از خانم 
دكتر نوش آفرين انص��اري در كتابخانه 
ملي برگزار ش��ده بود اين پيشتاز عرصه 
كتاب و كتابداري به نكته جالبي اشاره 
كرد: بدترين روش اين اس��ت كه پدرها 
و مادره��ا فرزن��دان خ��ود را دعوت به 
كتابخواني كنن��د و خود كتاب نخوانند. 

اين چهره برجسته و فرهيخته فرهنگي 
رفتار »با همخواني« را به عنوان تجربه 
يك عم��ر براي غلب��ه بر پدي��ده منفي 
كتاب نخواني پيش��نهاد مي كرد. نه تنها 
پدر و مادره��ا بايد »باه��م خواني« در 
س��طح خان��واده را بياموزن��د و به اين 
ترتيب عادت كتابخوان��ي را به فرزندان 
منتق��ل كنن��د، بلك��ه بايد در س��طح 
جامع��ه نيز فضاهاي عمومي ش��هري و 
حوزه ه��اي عمومي جامعه در اش��كال 
گوناگون و جذاب ب��ه ترويج كتابخواني 
بپردازن��د. در اين مي��ان كتابخانه ملي 
به مثابه مكان ممتاز ح��وزه عمومي در 
عرصه كت��اب و تبادل دان��ش مي تواند 
نقش مهمي در ترويج اي��ده كتابخواني 
داش��ته باش��د. از حدود يك سال پيش 
كه مسووليت سازمان اسناد و كتابخانه 
مل��ي را عه��ده دار ش��ده ام، افق ه��اي 
تازه اي در مقابل ديدگانم گش��وده شد. 
اينكه روزانه از 1000 ت��ا 3000 نفر از 
فرهيختگان اي��ن كش��ور در كتابخانه 
حاضر مي ش��وند و وقت و دلمش��غولي 
خ��ود را ب��ه مطالع��ه و غ��ور در منابع 
كتابخان��ه اختصاص مي دهن��د، اينكه 
چنين مكان فاخري در نظام جمهوري 
اس��المي با معماري ايراني – اسالمي و 
اس��تفاده از فنون و تكنولوژي هاي روز 
س��اخته ش��ده و با كتابخانه هاي معتبر 
بين الملل��ي براب��ري مي كن��د، اينك��ه 
پژوهش��گران و مراجعين ش��يفت شب 
تا نزديك صب��ح به كس��ب فضيلت در 
آثار و مكتوبات و مناب��ع غني كتابخانه 
مش��غولند، اينكه در كمتر از يك سال، 
بي��ش از 150 نشس��ت تخصص��ي در 
انديشگاه فرهنگي سازمان كه تاسيس 

آن از افتخارات 
اين دوره اس��ت 
برگزار ش��ده و 
بي��ش از 5000 
نف��ر از نخبگان 
و شخصيت هاي 
هي  نش��گا ا د
فرهنگ��ي  و 

كش��ور كتابخان��ه مل��ي را خان��ه دوم 
خ��ود مي دانن��د و م��وارد بس��ياري از 
اين دس��ت، بارقه ه��اي امي��د را براي 
بازگش��ت كتاب به عرصه فرهنگ زنده 
كرده است. رس��م معمول رسانه ها در 
آخرين روزهاي سال پيش��نهاد كتاب 
به خوانندگان اس��ت. من مي خواهم به 
جاي ارايه فهرس��ت كتاب، خوانندگان 
عزي��ز را در ايام ن��وروز ب��ه »ضيافت- 
گاه« كت��اب دع��وت كنم تا ب��ه همراه 
هم��كاران زحمتك��ش كتابخانه ملي، 
ميزبان كتابخوان هاي دوست داش��تني 
باش��يم تا بتواني��م لذت باه��م خواني 
را تجرب��ه كني��م. كتابخان��ه ملي فقط 
روز اول فروردي��ن تعطي��ل اس��ت و از 
روز دوم ت��ا چهارده��م فروردين همه 
روزه ب��ه ارايه خدم��ات ب��ه مراجعين 
مي پ��ردازد. كتابخان��ه ملي ع��الوه بر 
مرجعيت و منابع مكت��وب، مكاني زيبا 
و هنرمندانه ب��ا معماري بي نظير ايراني 
– اسالمي اس��ت كه براي گردشگران 
جاذبه ه��اي فراوان��ي دارد. پ��س اگ��ر 
مشغول برنامه ريزي براي اوقات فراغت 
خود هس��تيد در اي��ن به��ار دل انگيز 
و س��بزي چمن، ش��ما هم به تاسي از 
حضرت حافظ فراغت خ��ود را با كتاب 

دلنشين تر كنيد. 

نگاه روز

سيدرضاصالحياميري

فراغتيوكتابيوگوشهچمني

مذاكراتفشردهواميدواركنندهلوزان
درواپسينروزهاي93ادامهدارد

گروهديپلماس�ي| »بعيد مي دانم در اين دور از مذاكرات 
شاهد حضور ديگر وزراي خارجه 1+5 در سوييس باشيم.« 
جمله اي كه صبح روز گذش��ته از زبان محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه كش��ورمان در شهر لوزان س��وييس و در 
جمع خبرنگاران ش��نيده ش��د؛ جمله اي كه به س��رعت به 
عنوان تازه ترين وضعي��ت مذاكرات ميان اي��ران و 1+5 در 
دور جاري در رس��انه هاي داخلي و خارجي منعكس ش��د. 
در جريان 18 ماه مذاكرات ميان ايران و ش��ش كشور مقابل 
آن، زماني كه پاي وزراي امور خارجه تمام كشورها با هم به 
محل مذاكرات باز شده به پيش��رفت در مذاكرات و احتمال 
ورود به مرحله اي جديدتر تعبير ش��ده اس��ت. از نخستين 
روزهاي آغاز آخرين دور از مذاكرات هس��ته اي در سال 93، 
گفته مي ش��د كه وزراي ام��ور خارجه كش��ورهاي اروپايي 
روز پنجش��نبه يا جمعه به همتاي امريكايي خود كه از روز 
دوش��نبه در لوزان است، ملحق خواهند ش��د. محمد جواد 
ظريف ظهر روز دوش��نبه لوزان را به مقصد بروكس��ل ترك 
كرد و در آنجا با وزراي امور خارجه تروييكاي اروپايي ديدار 
داش��ت. با توجه به رون��د مذاكرات به نظر مي رس��د حضور 
وزراي امور خارجه ساير كشورها در لوزان مي تواند به معناي 
رسيدن به فهم مشترك سياسي الزم تمام اعضا با ايران براي 
اعالم چارچوب سياس��ي مورد توافق در اين مرحله باشد. با 
اين همه س��خنان محمد جواد ظريف ب��ه گونه اي برخالف 
اين مسير حداقل تا زمان تنظيم اين خبر، تعبير شده است: 
»در جزييات هميش��ه نياز به كار هست. اختالف نظر وجود 
دارد و تالش خواهيم كرد اگر امكان داش��ته باشد اختالف 
نظرها را كم كنيم. امروز )ديروز( و ف��ردا اين گفت وگوها را 
ادامه مي دهي��م. اميدواري��م در صورتي كه اراده سياس��ي 
در طرف مقابل وجود داش��ته باش��د، كار پيش برود. بعضي 
مسائل بيش��تر به درك مش��ترك نزديك ش��ده، در برخي 

مسائل فاصله با راه حل بيشتر اس��ت. از روز اول هم گفته ايم 
در مورد هيچ موضوعي توافق نخواهد ش��د ت��ا زماني كه در 
مورد همه موضوعات توافق نشود. وزير خارجه با بيان اينكه 
اراده سياس��ي را بايد در عمل ديد، خاطرنشان كرد: همه 
ادعا مي كنند كه اراده سياسي هست، بايد ببينيم آيا اراده 
سياس��ي براي رس��يدن به راه حل وجود دارد؟ وي درباره 
حضور ديگر وزراي خارج��ه١+٥ در اين دور از گفت وگوها 
عنوان كرد: ما همه وزرا را ديدي��م. وزراي اتحاديه اروپا را 
در بروكس��ل مالقات كرديم. وزير خارج��ه چين اخيرا در 
تهران حضور داشت. وزير خارجه روسيه را در ژنو مالقات 
كرديم. آقاي كري در اينجا حضور دارن��د. در صورتي كه 
نياز باش��د ممكن اس��ت كه وزرا بيايند، اما بعيد مي دانم 
براي كاري كه االن داريم به حضور ديگر وزرا نياز باش��د. 
هر زمان كه راه حل ها پيدا ش��د و شروع ش��د به رسيدن 
به توافق، آن وقت ش��ايد نياز باش��د كه وزرا حضور داشته 
باش��ند. در حال حاضر فكر نمي كنم آن زمان االن باشد. 
توافق زماني خواهد بود كه تمام موضوعات به صورت متن 
مكتوب و به صورت ريز و دقيق تهيه شده باشد و آن وقت 
توافق خواهيم داشت. من بعيد مي دانم كه در فاصله يكي، 
دو روز آين��ده چنين چيزي رخ دهد. وي درباره رس��يدن 
به تفاهم سياس��ي يا توافق گفت: ما بايد به راه حل برسيم. 
بحث توافق و تفاهم زماني اس��ت كه ما اي��ن راه حل ها را 
مكتوب كرده باش��يم و براي مكتوب كردن راه حل بيشتر 
به كارشناسان نياز است تا وزرا. ما گفته ايم بايد راه حل ها را 
پيدا كنيم و بعد آن را مكتوب كنيم. اين يك كار سياسي 
و هم كارشناسي است و االن در اين مرحله هستيم. زمان 
اين دور از مذاكرات تا روز جمعه اس��ت، ولي اگر نياز باشد 

بيشتر هم مي مانيم. 
ادامه در صفحه 3

 مذاكرات تا آخرين
 لحظه سال

ســازمــان آگــهـي هــاي روزنــامه اعتــمــاد

تلفن:66124025

ضميمه  رايگان

ويژه استان ايالم
از روزنامه فروشان بخواهيد

درگذش�ت پدر گرام�ي جنابعالي را تس�ليت گفت�ه و از خداون�د منان 
درخواس�ت علو درجات را براي ايش�ان داريم.ما را در اين غم همدرد 

خود بدانيد.
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امسال 50 ميليارد دالر 
صادرات غير نفتی 
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روحانيدرآخرين
نشستسالهياتدولت:

سياست

 3 نوجوان 
قرباني شدند

 من باشم يا نباشم
 آينده از آن اعتدال است

هزار شكوفه در راه است
اينک آرام آرام بهار از راه می رسد تا دگربار سرزندگی و پويايی را با خويش 
به همراه بياورد و نويد دهنده روزهايی نيک و خوب برای مردمان اين ديار 
کهن باشد و تقارن نوروز با سالروز شـهادت حضرت زهرا)س( بانوی آب و 
آينه نويد روزگاری سرشـار از خير و برکت را خواهد داد تا در سايه پر مهر 
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اعتمـاد| عل��ي ربيع��ي، وزي��ر تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي سه ش��نبه ش��ب، 
يعني همان ش��بي ك��ه همه مش��غول 
پريدن از آتش و انجام س��نت هاي ش��ب 
ميهم��ان  بودن��د،  چهارشنبه س��وري 
»اعتم��اد« ب��ود؛ وزي��ري ك��ه مي توان 
لق��ب يك��ي از خبرس��ازترين اعض��اي 
كابين��ه دول��ت روحان��ي را در س��ال 
93 ب��ه وي اختصاص داد. ب��ه خصوص 
آخري��ن اظهارنظر وي در م��ورد افزايش 
دس��تمزدها و حقوق ه��اي كارمندي را 
مي توان به نوعي، آخري��ن خبركارگري 
سال 93 دانست؛ خبري كه واكنش هاي 
بسياري را به دنبال داشت چرا كه بسياري 
ازكارشناس��ان و فعاالن حقوق كارگري 
براين باور بودند كه اي��ن افزايش به هيچ 
عنوان مطابق افزاي��ش تورم هاي جامعه 
نيست. اما وي در بازديد خود از »اعتماد« 
براين نكت��ه تاكيد كرد كه نه تنها رش��د 
17/5 درص��دي حقوق و دس��تمزدها را 
بيش��تر از تورم ها دانس��ته كه حتي اين 
براي نخستين بار است كه بعد از پيروزي 
انقالب، افزايش دستمزدها، از تورم اعالم 
شده نيز بيش��تر بوده اس��ت.  وي بخش 
رفاهي و اجتماع��ي را يكي از چهار محور 
سياست هاي اصلي دولت يازدهم عنوان 
كرد و گفت: مبارزه با فقر س��المت، فقر 
آموزش��ي و فقر غذايي از ان��واع فقرها به 
ش��مار مي رود كه دولت يازدهم با تدبير 
ويژه و هزينه به رفع آنها پرداخته اس��ت. 
ربيع��ي توجه ب��ه وضعيت روس��تاييان، 
معلولين و طبقه هاي آسيب پذير كشور را 
نشانه هايي ازتاثير اين سياست ها دانست 
و گفت: ذكر اين توسعه بيمه روستاييان، 
پوشش بيمه براي همه ايرانيان، افزايش 
اقالم داروهاي تحت پوشش بيمه، اجراي 
موفقيت آمي��ز ط��رح حماي��ت غذايي، 
افزايش يارانه مراكز نگهداري از معلولين، 
اختص��اص 12 ه��زار ميلي��ارد تومان به 

بخش درمان، تامين اجتماعي ارزشمند 
كردن دفترچه ه��اي درم��ان، تحول در 
نظام تعرفه هاي پزشكي، تخصيص اعتبار 
براي بازگردان��دن ك��ودكان در معرض 
آس��يب به تحصيل، حماي��ت از افزايش 
نقش نهادهاي مدني در سياس��تگذاري، 
بيمه 8 ميلي��ون ايراني فاقد بيمه، اصالح 
مقررات تاس��يس نهاد هاي خيريه و... از 
جمله اقداماتي است كه مي توان فهرست 
بلندتري را اراي��ه كرد كه از حوصله بحث 
خارج اس��ت. وي ب��ا ذكر اينك��ه بيش از 
39 ميليون نفر در مراك��ز درماني وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت پوشش 
قرار دارند و همه ايرانيان از دفترچه بيمه 
درماني برخوردار هستند، به مقوله زنان 
و مشكالت آنها در جامعه به عنوان يكي 
از دغدغه ه��اي اي��ن وزارتخان��ه و دولت 
يازدهم اشاره كرد و گفت: نبايد فراموش 
كنيم زنان س��ردمدار تعيي��ن الگوهاي 
عمل خان��واده، الگوهاي زيبا ش��ناختي 
و... هس��تند. ش��كل خريد و نوع وسايل 
مصرف��ي و... نيز ب��ر عهده زنان اس��ت. 
اكنون زنان اكثريت اعضاي هيات علمي 
دانشگاه ها را تشكيل مي دهند، همچنين 
شاهديم كه در ميان خبرنگاران نيز تعداد 
زنان به شدت بيشتر است و اين حضور و 
مسائل سبب شده آگاهي اجتماعي زنان 

نسبت به گذشته بسيار تفاوت كند. 
وي اف��زود: برنامه هاي م��ا در حوزه زنان 
بايد انعطاف پذير باش��د، مث��ال در مورد 
مرخصي زايمان و افزاي��ش آن به 9 ماه 
ش��اهد عدم تمايل ب��ه اس��تخدام زنان 
يا اس��تخدام زنان متاه��ل خواهيم بود.

وزير رف��اه در بخش ديگري از س��خنان 
خود، اشاره اي هم داش��ت به تاكيد اين 
وزارتخانه بركمك به تس��هيل ش��رايط 
درماني و ارتقاي سطح درمان در كشور و 
به عنوان نمونه هايي از اين اقدامات گفت: 
در بخش درمان به روز رس��اني پرداخت 

مطالب��ات ط��رف ق��رارداد )داروخانه، 
بيمارس��تان، درمانگاه، پزشكان و بخش 
پاراكلينيك( كه قريب ده ه��ا ماه معوق 
مانده بود و طي ش��ش م��اه معوقات 14 
ماه ت��ا آخر بهمن پرداخت ش��د. كاهش 
فرانش��يز پرداخت��ي بيم��اران خاص و 
س��رطاني، كاهش قيمت 180 قلم دارو 
به مي��زان قب��ل از افزايش قيم��ت ارز، 
تحت پوش��ش قرار دادن اغل��ب داروها 
مربوط به نازايي، شروع عمليات اجرايي 
نرم افزار جديد بيمارس��تاني در س��طح 
كش��ور، رويكرد ويژه در نظ��ام پرداخت 
به پزش��كان و كاركنان بخ��ش درماني 
در مناط��ق مح��روم ام��ا در بخش بيمه 
زيرپوش��ش قرار دادن فرزن��د چهارم به 
بعد، مكانيزه كردن كليه ش��عب سازمان، 
افزايش چهار درصد در وصولي س��ازمان، 
ايجاد تغييرات ذي��ل در بخش اقتصادي 
باعث ارتق��اي اندوخته هاي س��ازمان در 
بازار س��رمايه به مي��زان 50 درص��د و... 
ديگ��ر موضوعاتي ب��ود كه وزي��ر رفاه به 
آنها اش��اره كرد.وزي��ر تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي در پاس��خ به تمامي انتقادهاي 
اخيردرخصوص افزاي��ش 17/5 درصدي 
حق��وق كارگ��ران در س��ال 94 گف��ت: 
برخ��الف تم��ام ادعاهاي مطرح ش��ده، 
اين براي نخستين بار بعد از انقالب است 
كه مي��زان افزاي��ش حقوق كارگ��ران و 
كارمن��دان، بي��ش از مقدار ت��ورم اعالم 
شده از س��وي دولت اس��ت. البته ما هم 
موافقيم ك��ه بايد تالش بيش��تري براي 
ارتقاي سطح زندگي ش��هروندان صورت 
گيرد ول��ي در عين حال نبايد با مس��ائل 
غيرمنصفانه برخورد كرد. بهتر اس��ت به 
جاي اين اظهارنظرهاي غيركارشناس��ي 
به دنبال آن باشيم كه دست در دست هم 
در جهت افزايش رفاه اجتماعي در جامعه؛ 
مطابق ش��ان و منزل��ت اي��ران و ايراني، 

حركت كنيم. 

فرارسيدنبهارطبيعت
مباركباد

وزيررفاه،كارواموراجتماعيدرچهارشنبه
آخرسالازروزنامه»اعتماد«بازديدكرد
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