
ویترین آخر

»تثبیت  سیاست  اعالم  از  روز  »تثبیت   سیاست  اعالم  از  روز   ۱۰۱۰ هنوز  هنوز   نیوز-  نیوز-آفتاب  آفتاب 
وزیر  که  نگذشته  مرکزی  بانک  رییس کل  سوی  از  ارز«  وزیر نرخ  که  نگذشته  مرکزی  بانک  رییس کل  سوی  از  ارز«  نرخ 
اقتصاد این سیاست را رد کرده و رییس کمیسیون اقتصادی اقتصاد این سیاست را رد کرده و رییس کمیسیون اقتصادی 

مجلس آن را »غیرقانونی« خواندهمجلس آن را »غیرقانونی« خوانده
نرخ تثبیتی نرخ تثبیتی ۲۸۲۸ هزار و  هزار و ۵۰۰۵۰۰ تومانی برای ارز سامانه نیما  تومانی برای ارز سامانه نیما 
تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. در  تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. در حاال به محل  حاال به محل 
رییس  سطح  در  تغییرات  از  پس  مرکزی  بانک  که  رییس حالی  سطح  در  تغییرات  از  پس  مرکزی  بانک  که  حالی 
گرفته،  پیش  در  را  نیما  ارز سامانه  نرخ  تثبیت  برنامه  گرفته، کل،  پیش  در  را  نیما  ارز سامانه  نرخ  تثبیت  برنامه  کل، 
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

این کار را »غیرقانونی« می داند.این کار را »غیرقانونی« می داند.
اول  معاون  مخبر،  محمد  حتی  اینکه  با  دیگر،  سوی  اول از  معاون  مخبر،  محمد  حتی  اینکه  با  دیگر،  سوی  از 
رییس جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز رییس جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز 
در یک عدد خاص دفاع و آن ها را برنامه دو سال آینده دولت در یک عدد خاص دفاع و آن ها را برنامه دو سال آینده دولت 
عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
موضوع  این  تلویحا  تلویزیونی  برنامه  یک  در  شنبه  موضوع شامگاه  این  تلویحا  تلویزیونی  برنامه  یک  در  شنبه  شامگاه 
به دنبال  نیما  به دنبال را »رد« کرده و گفته که »دولت در سامانه  نیما  را »رد« کرده و گفته که »دولت در سامانه 
ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد  ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد ثبات نرخ  ثبات نرخ 
و قیمت ها می تواند نوسان داشته باشد.« ادعای مبهمی که و قیمت ها می تواند نوسان داشته باشد.« ادعای مبهمی که 
و  و  هزار  نیما در محدوده ۲۸۲۸ هزار  ارز  نرخ  تثبیت  احتمال  نیما در محدوده اگرچه  ارز  نرخ  تثبیت  احتمال  اگرچه 
۵۰۰۵۰۰ را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود  را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود 
ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود. وزیر اقتصاد و ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود. وزیر اقتصاد و 
را تفسیر غلط  ارز«  نرخ  اقتصادی دولت »تثبیت  را تفسیر غلط سخنگوی  ارز«  نرخ  اقتصادی دولت »تثبیت  سخنگوی 
»ممکن  نیمایی  نرخ  می گوید:  و  کرده  توصیف  »ممکن »عده ای«  نیمایی  نرخ  می گوید:  و  کرده  توصیف  »عده ای« 
با  همسو  البته  و  باشد  نرخ  این  در  متوسط«  به طور  با است  همسو  البته  و  باشد  نرخ  این  در  متوسط«  به طور  است 
تثبیت  و  دارد  تاکید  موضوع  این  بر  هم  مجلس  تثبیت دولت،  و  دارد  تاکید  موضوع  این  بر  هم  مجلس  دولت، 
حال  عین  در  می داند.  غیرقانونی  را  تومانی  حال   عین  در  می داند.  غیرقانونی  را  تومانی   ۲۸۵۰۰۲۸۵۰۰ نرخ نرخ 
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
سوی  از  ارز  نرخ  داشتن  نگه  ثابت  تصمیم  که  کرده  سوی اعالم  از  ارز  نرخ  داشتن  نگه  ثابت  تصمیم  که  کرده  اعالم 
»ما  است:  گفته  او  است.  قانون  مرکزی خالف  بانک  »ما رییس  است:  گفته  او  است.  قانون  مرکزی خالف  بانک  رییس 
با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت 
می کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، می کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، 
سرکوب  را  عرضه  و  تحریک  را  تقاضا  ارز  ثابت  نرخ  سرکوب چراکه  را  عرضه  و  تحریک  را  تقاضا  ارز  ثابت  نرخ  چراکه 
اخیر  هفته های  در  ثبت سفارش ها  درباره  آمار ها  و  اخیر می کند  هفته های  در  ثبت سفارش ها  درباره  آمار ها  و  می کند 
سوال  این  اظهارات،  این  به  توجه  با  ماجراست.«  این  سوال گواه  این  اظهارات،  این  به  توجه  با  ماجراست.«  این  گواه 
مطرح می شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول مطرح می شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول 
ارز«  نرخ  کردن  »قفل  سیاست  اجرای  از  زود  خیلی  ارز« دولت  نرخ  کردن  »قفل  سیاست  اجرای  از  زود  خیلی  دولت 
اتفاقات  است  قرار  یا  می کنند  صرف نظر  کاال  واردات  اتفاقات برای  است  قرار  یا  می کنند  صرف نظر  کاال  واردات  برای 
دولت،  اقتصادی  تیم  در  »اختالف نظر«  این  بیفتد؟  دولت، دیگری  اقتصادی  تیم  در  »اختالف نظر«  این  بیفتد؟  دیگری 
باز  دوم،  در سال  رییسی  کابینه  آیا  و  دارد  پیامد هایی  باز چه  دوم،  در سال  رییسی  کابینه  آیا  و  دارد  پیامد هایی  چه 

هم قرار است دچار ترمیم شود؟هم قرار است دچار ترمیم شود؟

       گوناگون

گذشته  هفته  گذشته   هفته  نیازبخش-  نیازبخش-حسین  حسین 
سیاستمداران ارشد آمریکایی اعالم کردند سیاستمداران ارشد آمریکایی اعالم کردند 
است.  رسیده  پایان  خط  به  برجام  است. که  رسیده  پایان  خط  به  برجام  که 
وزیر  بلینکن،  آنتونی  رابطه،  همین  وزیر در  بلینکن،  آنتونی  رابطه،  همین  در 
اِلی  با  اِلی خارجه آمریکا، طی تماسی تلفنی  با  خارجه آمریکا، طی تماسی تلفنی 
کوهن، وزیر خارجه جدید اسرائیل، توافق کوهن، وزیر خارجه جدید اسرائیل، توافق 
هسته ای با جمهوری اسالمی ایران را غیر هسته ای با جمهوری اسالمی ایران را غیر 
قابل احیا دانست و بر افزایش فشارها علیه قابل احیا دانست و بر افزایش فشارها علیه 

ایران تاکید کرد.ایران تاکید کرد.
در  برجام  احیای  به عدم  بلینکن  در اشاره  برجام  احیای  به عدم  بلینکن  اشاره 
جو  پیش  چندی  که  شد  مطرح  جو حالی  پیش  چندی  که  شد  مطرح  حالی 
بایدن رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که بایدن رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که 
سخنگوی  پرایس  ند  است.  مرده  سخنگوی برجام  پرایس  ند  است.  مرده  برجام 
وزارت خارجه این کشور نیز در چند موضع وزارت خارجه این کشور نیز در چند موضع 
توافق هسته ای در  توافق هسته ای در اعالم کرد که احیای  اعالم کرد که احیای 

دستور کار واشنگتن قرار ندارد.دستور کار واشنگتن قرار ندارد.
اگرچه هنوز برخی افراد در داخل ایران و اگرچه هنوز برخی افراد در داخل ایران و 
آمریکا وجود دارند که تالش می کنند نخ آمریکا وجود دارند که تالش می کنند نخ 
نازک دیپلماسی را سالم نگه دارند اما به نازک دیپلماسی را سالم نگه دارند اما به 
نظر می رسد این نخ پاره شده و حداقل نظر می رسد این نخ پاره شده و حداقل 
در شرایط فعلی راهی برای احیاء آن وجود در شرایط فعلی راهی برای احیاء آن وجود 

ندارد.ندارد.
دهه  چند  راهکار  تعلیق؛  سیاست 

ای ایران
سیاست ایران در دو دهه اخیر سیاست سیاست ایران در دو دهه اخیر سیاست 
گیری  شکل  زمان  از  است.  بوده  گیری   شکل  زمان  از  است.  بوده  ""تعلیقتعلیق"" 
پرونده هسته ای ایران و روند مذاکرات تا پرونده هسته ای ایران و روند مذاکرات تا 
دستگاه  کوتاه،  مقطع  یک  در  جز  دستگاه کنون،  کوتاه،  مقطع  یک  در  جز  کنون، 
دیپلماسی ایران همواره با سیاست تعلیق دیپلماسی ایران همواره با سیاست تعلیق 
و اتکا به آینده رو به رو بوده است. مقصود و اتکا به آینده رو به رو بوده است. مقصود 
از از ""تعلیقتعلیق"" این است که هم سیاست، هم  این است که هم سیاست، هم 
اقتصاد و هم فرهنگ و اجتماع منتظر به اقتصاد و هم فرهنگ و اجتماع منتظر به 

از  و  بوده  ای  هسته  توافق  رسیدن  از ثمر  و  بوده  ای  هسته  توافق  رسیدن  ثمر 
پیگیری وظایف و اهداف بلند مدت خود پیگیری وظایف و اهداف بلند مدت خود 

خودداری کنند.خودداری کنند.
اجباری  تخریب  و  برجام  نابودی 

سیاست تعلیق
با نابودی برجام، حاال سیاست، اقتصاد و با نابودی برجام، حاال سیاست، اقتصاد و 
جامعه باید از فضای تاریک ابهام و تعلیق جامعه باید از فضای تاریک ابهام و تعلیق 
خارج شود. نگاه به آینده، تعطیلی فعالیت خارج شود. نگاه به آینده، تعطیلی فعالیت 
تغییرات  و  دیپلماتیک  اقتصادی،  تغییرات های  و  دیپلماتیک  اقتصادی،  های 
مدت  کوتاه  اهداف  پیگیری  و  مدت اجتماعی  کوتاه  اهداف  پیگیری  و  اجتماعی 
باید جای خود را به تصمیم گیری قطعی، باید جای خود را به تصمیم گیری قطعی، 
برنامه ریزی، اهداف بلند مدت و سیاست برنامه ریزی، اهداف بلند مدت و سیاست 
مشخص  بدهد.  مشخص  و  عملی  مشخص های  بدهد.  مشخص  و  عملی  های 
است که ویرانی دیوار امیِد کذایی به آینده است که ویرانی دیوار امیِد کذایی به آینده 
و ورود به دنیای واقعیت می تواند کشور و ورود به دنیای واقعیت می تواند کشور 
را با مشکالتی رو به رو کند. ممکن است را با مشکالتی رو به رو کند. ممکن است 
پیش  از  بیش  ارز  نرخ  شود،  ملتهب  پیش بازار  از  بیش  ارز  نرخ  شود،  ملتهب  بازار 
تندرو  سیاستمداران  از  گروهی  رود،  تندرو باال  سیاستمداران  از  گروهی  رود،  باال 
دیپلماسی  های  پل  نابودی  به  دیپلماسی شروع  های  پل  نابودی  به  شروع 
کنند و حتی تغییرات اجتماعی خشن و کنند و حتی تغییرات اجتماعی خشن و 
این  همه  اما  دهد.  رخ  جامعه  در  این سریعی  همه  اما  دهد.  رخ  جامعه  در  سریعی 
تغییرات در صورت اخذ تصمیمی صحیح تغییرات در صورت اخذ تصمیمی صحیح 
انداز  چشم  و  سیاست  کردن  مشخص  انداز و  چشم  و  سیاست  کردن  مشخص  و 
آینده، آرام رخ داده و به بحران بدل نمی آینده، آرام رخ داده و به بحران بدل نمی 

شوند.شوند.
تا  انقالب  ابتدای  از  کشور  تا سیاست  انقالب  ابتدای  از  کشور  سیاست 
جمهوری  غربی،  نه  شرقی،  نه  جمهوری   غربی،  نه  شرقی،  نه  کنونکنون"" 
ورود  باعث  ورود   باعث  ""نهنه""  واژه  است.  بوده  واژه   است.  بوده  اسالمیاسالمی"" 
ایران  شد.  انکار  و  سلب  فضای  به  ایران کشور  شد.  انکار  و  سلب  فضای  به  کشور 
انقالبی با غرب دشمنی داشت اما تمایلی انقالبی با غرب دشمنی داشت اما تمایلی 
کند.  دوستی  شرق  با  که  نداشت  کند. هم  دوستی  شرق  با  که  نداشت  هم 
غرب  فشارهای  افزایش  دیگر،  طرف  غرب از  فشارهای  افزایش  دیگر،  طرف  از 

اخیر  سال های  در  ایران  نزدیکی  اخیر باعث  سال های  در  ایران  نزدیکی  باعث 
نزدیکی  این  اما  شد  شرقی  کشورهای  نزدیکی به  این  اما  شد  شرقی  کشورهای  به 
هرگز شکل مشخصی به خود نگرفت و به هرگز شکل مشخصی به خود نگرفت و به 

ائتالف بدل نگردید.ائتالف بدل نگردید.
و  اسالمی  جمهوری  قدیمی  و شعار  اسالمی  جمهوری  قدیمی  شعار 
پرونده  به  مربوط  اتفاقات  با  آن  پرونده همراهی  به  مربوط  اتفاقات  با  آن  همراهی 
هسته ای باعث شکل گیری فضای تعلیق هسته ای باعث شکل گیری فضای تعلیق 
موازنه  سیاست  نه  ایران  گردید.  ایران  موازنه در  سیاست  نه  ایران  گردید.  ایران  در 
غرب  و  شرق  به  و  گرفت  پیش   را  غرب منفی  و  شرق  به  و  گرفت  پیش   را  منفی 
را  مثبت  موازنه  سیاست  نه  و  گفت   را   مثبت  موازنه  سیاست  نه  و  گفت   ""نهنه"" 
اجرا کرد و سعی نمود میان غرب و شرق اجرا کرد و سعی نمود میان غرب و شرق 
تعادل ایجاد کند. بنابراین، می توان گفت تعادل ایجاد کند. بنابراین، می توان گفت 
و  رسید  و   رسید  ""نهنه""  به  جهات  تمام  در  به ایران  جهات  تمام  در  ایران 
فضای  پرورش  برای  را  زمینه  امر  فضای همین  پرورش  برای  را  زمینه  امر  همین 

""تعلیقتعلیق"" آماده کرد. آماده کرد.
سری که در برف فرو می رود

آنچه در حال حاضر ضروری است خروج آنچه در حال حاضر ضروری است خروج 
""سیاست سیاست  اصطالح  به  و  تعلیق  فضای  اصطالح از  به  و  تعلیق  فضای  از 
سلبیسلبی"" است. جمهوری اسالمی به عنوان  است. جمهوری اسالمی به عنوان 
حاکمیت فعلی ایران باید چشم انداز آینده حاکمیت فعلی ایران باید چشم انداز آینده 
را مشخص کند. نابودی برجام ایران را خواه را مشخص کند. نابودی برجام ایران را خواه 

ناخواه وارد معادالت جدیدی خواهد کرد.ناخواه وارد معادالت جدیدی خواهد کرد.
تقابل  از  مانع  تقابل   از  مانع  نعل""  و  نعلمیخ  و  ""میخ  سیاست سیاست 
کشورهای غربی، تحریم های بین المللی، کشورهای غربی، تحریم های بین المللی، 
برای ورود به جنگ  ایران  بر  برای ورود به جنگ فشار روسیه  ایران  بر  فشار روسیه 
اوکراین و تالش چین برای نفوذ اقتصادی اوکراین و تالش چین برای نفوذ اقتصادی 
نمی شود. تداوم سیاست تعلیق به معنی نمی شود. تداوم سیاست تعلیق به معنی 
فرو بردن سر در برف است. این سیاست فرو بردن سر در برف است. این سیاست 
وقوع  از  مانع  که  است  ندیدنی  وقوع همانند  از  مانع  که  است  ندیدنی  همانند 
باید  باید اتفاقات خارجی و داخلی نمی شود .  اتفاقات خارجی و داخلی نمی شود . 
آن  پای  و  گرفت  تصمیم  سریعتر  آن هرچه  پای  و  گرفت  تصمیم  سریعتر  هرچه 

تصمیم ایستاد.تصمیم ایستاد.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی

ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

حفاظ شیشه ای...!

جلسه غیرعلنی مجلس درباره بودجه و برنامه
ایسنا: ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز در جلسه غیرعلنی در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز در جلسه غیرعلنی در خصوص 

لوایح بودجه سال لوایح بودجه سال ۱۴۰۲۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه به بحث و تبادل نظر می پردازند. و برنامه هفتم توسعه به بحث و تبادل نظر می پردازند.
 رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه دیروز، به روند طی شده به نمایندگان  رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه دیروز، به روند طی شده به نمایندگان 
توضیح داد و قرار شده فردا یک ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل شود تا دوباره توضیح داد و قرار شده فردا یک ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل شود تا دوباره 
رییس مجلس درباره بودجه و برنامه به نمایندگان توضیح داده و بحث و تبادل رییس مجلس درباره بودجه و برنامه به نمایندگان توضیح داده و بحث و تبادل 

نظر در مجلس شورای اسالمی صورت گیردنظر در مجلس شورای اسالمی صورت گیرد

 هشدار هواشناسی: بارش برف و باران در ۱۹ استان
رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در گفتگو با رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در گفتگو با 
ایسنا درباره شرایط جوی کشور از تداوم بارندگی ها در کشور، وزش باد و کاهش ایسنا درباره شرایط جوی کشور از تداوم بارندگی ها در کشور، وزش باد و کاهش 
دما خبر داد.  وی همچنین با اشاره به بارش برف، باران و وزش باد شدید در دما خبر داد.  وی همچنین با اشاره به بارش برف، باران و وزش باد شدید در 
چهارشنبه در چهارشنبه در ۱۹۱۹ استان نسبت به کوالک برف، آب گرفتگی معابر و کاهش شدید  استان نسبت به کوالک برف، آب گرفتگی معابر و کاهش شدید 
دما و خسارت به کشاورزان هشدار داد. به گفته ضیاییان از سه شنبه تا پنجشنبه دما و خسارت به کشاورزان هشدار داد. به گفته ضیاییان از سه شنبه تا پنجشنبه 

خلیج فارس مواج و متالطم خواهد بود.خلیج فارس مواج و متالطم خواهد بود.

زوم

مرگ برجام، خروج از فضای تعلیق و مواجهه با دیوار واقعیت
ایسنا:ایسنا: وزارت خارجه نروژ سفیر ایران در این کشور را فراخواند.  وزارت خارجه نروژ سفیر ایران در این کشور را فراخواند. 

 روزنامه نروژی وی جی گزارش داد که وزارت خارجه نروژ از سفیر ایران خواسته تا  روزنامه نروژی وی جی گزارش داد که وزارت خارجه نروژ از سفیر ایران خواسته تا 
روز سه شنبه، روز سه شنبه، ۲۰۲۰ دی به وزارت خارجه این کشور مراجعه کند. دی به وزارت خارجه این کشور مراجعه کند.

متعاقب این احضار تروئیکای با صدور بیانیه های جداگانه از احضار سفیر کشورمان متعاقب این احضار تروئیکای با صدور بیانیه های جداگانه از احضار سفیر کشورمان 
به وزارت  خارجه به دالیل حقوق بشری خبر دادند.به وزارت  خارجه به دالیل حقوق بشری خبر دادند.

وکیل و وزیر علیه دالر فرزین

احضار سفیر ایران به وزارت خارجه نروژ

آمریکا: فعال توافق هسته ای در اولویت نیست
 ایرنا:   ایرنا:  جیک سالیوان مشاور امنیت ملی  کاخ سفید که جو بایدن را در سفر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی  کاخ سفید که جو بایدن را در سفر 
به مکزیک همراهی می کند، روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: به مکزیک همراهی می کند، روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: 
دولت آمریکا  به صراحت اعالم کرده است که توافق هسته ای با ایران در حال دولت آمریکا  به صراحت اعالم کرده است که توافق هسته ای با ایران در حال 
حاضر در اولویت نیست اما همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای حاضر در اولویت نیست اما همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای 

اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای است.اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای است.

توضیحات وزیر علوم در صحن علنی مجلس
خبرگزاری صدا و سیما:خبرگزاری صدا و سیما: محمدعلی زلفی گل در جلسه علنی روز سه شنبه  محمدعلی زلفی گل در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۰۲۰  
دی ماه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال محمدحسین فرهنگی از وزیر دی ماه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال محمدحسین فرهنگی از وزیر 
علوم درباره عدم توجه به آموزش های کاربردی - مهارتی و افت علمی دانشگاه ها علوم درباره عدم توجه به آموزش های کاربردی - مهارتی و افت علمی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی و عدم همسویی آنها با سیاست های دولت گفت: تالش و مراکز آموزش عالی و عدم همسویی آنها با سیاست های دولت گفت: تالش 
کردیم که شاخص های حکمرانی علمی را مدنظر قرار دهیم، چون در وزارتخانه ای کردیم که شاخص های حکمرانی علمی را مدنظر قرار دهیم، چون در وزارتخانه ای 

مدیریت می کنیم که مبنای آن علم و پژوهش است. مدیریت می کنیم که مبنای آن علم و پژوهش است. 

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

تلفن: 42231335
 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

والدت با سعادت سرور بانوان بهشت؛ فخر کائنات، انسیه حورا
حضرت فاطمه زهرا )س( ، روز مادر و هفته بزرگداشت مقام زن

بر تمامی مادران فداکار و زنان سرافراز مسلمان مبارک باد


