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داستان عجیب 
دستگیری الله 

شاهروش در دوبی

ونزوئال
بدون توقف! 

کمپین داوران؛ 
به برنامه میثاقی 

نمی آییم

وشان ساعت سرخ
 امش به مصا
هلی می روند ا

پرسپولیس، بازی 
مرگ و زندگی

در دوبی
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هالل احمر 
شکسته شد

پاس تند علیفر به انتقاد 
هوشنگ گلمکانی
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شما درباره
فیلم و هنرپیشه 
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تا نقد ننویسید
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خبری نیست! 
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نوزاد ایران
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محمدیاسین 
نیامده رکورد زد
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عاشق ترین 
متروکه تهران
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آمریکا مسئول 
عواقب خطرناک 
این اقدام است

شورایعالی امنیت ملی 
اه را  ت نامیدن س تروری

ردانه خواند غیرقانونی و ناب
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هزینه بازگشت  به 
روزهای قبل از سیل

خانواده های سیل زده حداقل 
زم دارند چقدر پول 

 تا اوضا عادی را تجربه کنند

بخواب مادر، آب رفت
اهی به حال وروز سیل زدگان خوزستانی که این روزها ن

رانند:   در اردوگاه اسکان موقت روزگار می گ

سیل: اگه می خواید 
خودم بیام، سوالی 

دارید بپرسید!
  مردم: تا شما سوال جواب کنید، زندگی ما رو آب برده!

  وزرا : الکی می گید، می خواید استیضاح مون کنید!

  شهرونگ: من می دونم، آخرش این ابرهای باران زا مقصر معرفی می شن!

   مومیایی: لطفا با پاچه  خیس وارد شوید!

#فعال_کمک_کنید_بعدا_دعوا # شهرونگ

مطهری: وزرایی که قرار بود در رابطه با سیل در مجلس حضور یابند
 

 باید توضیحات قانع کننده ای درخصوص غیبت شان بدهند
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 باز باران، با گریدر
 می خورد بر بام خانه

دى ه هر 
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خانم باجى  گفت «این ســیل هم قصد کرده 
کامال عدالت را رعایت  کنه ها. اســتان به استان، 

سفر اســتانى میره؟ نکنه قرار است کاندیداى 

انتخابات بشــه؟» عموجان گفت «ســالى که 

نکوست از بهارش پیداست. چه تابستانى درپیش 

داریم. چه پاییزى... نارنجى ها...» خانم باجى گفت 

«باز این زد یــک کانال دیگه.» دختردایى گفت 

دیگه باید شــعر باز باران با ترانه را از کتاب هاى 

درســى بردارند. به جاش بگذارند «بــاز باران با 
گریدر مى خورد بر بام خانه»

عموجان جواب داد «درست هم هست. سیل 

چنان گریدر را بلند مى کنه و مى کوبه روى خانه 
مردم که... غم عالم مى شینه رو دل آدم.» 

برادرم گفت «همه  حالمان بد شــده اما بهتر 

نیست بگردیم بین این همه سیاهى یک نقطه 

ســفید پیدا کنیم؟ که بگیم ببینین پایان شب 

سیه، سپید است؟» عموجان گفت «کو نقطه؟ 

نقطه قشنگ از کجا بیاوریم، شما یکى  را نشانم 

بده» برادرم جواب داد «خب مثال همین جایزه 

خوبى که موسیقى ایران گرفت. جایزه معتبرى 

که به اســتاد شجریان اهدا شــد. جایزه معتبر 
آقاخان.» 

رو آقاجان فورى خودش را از یک سوراخى، 

درزى، جایى چپاند توى اتاق و گفت «تا جایى 

که من به یاد دارم، به کســى جایزه نداده ام؟ کو؟ 
کجا؟» 

خانم باجى آهى کشید و گفت «باز نخود هر 
 آش خودش را انداخت وســط معرکه. شما سر 

پیازى؟ ته پیازى؟ فقط آتش بیار معرکه هستى. 

شــما روز روزت، وقتى تو اوج بــودى، براى من 

عیدى، زیرپوش مردانه مى خریدى. حاال بیایى 
جایزه بدهى؟» 

رو آقاجان گفت «شــما هم که فقط به من 

سرکوفت بزن. خب این شــیرمرد برازنده گفت 
جایزه  معتبر...»

برادرم  پرید وسط حرفش و گفت «پدرجان 

نگفتم آقاجان که، جایزه آقاخان. جایزه موسیقى 

است.» رو آقاجان گفت «بنده مشکلى ندارم. 
خودم استاد موسیقى هستم.»

صداى رو ناشناســى گفت «البته اســتاد 
موســیقى زیرزمینى.»  خانم باجى گفت «بله 

خب. شما استاد موسیقى هستى. منتها سرنا را 

از سر گشادش مى زنى. ســازت هم از آن دسته 

سازهاست که صدایش فردا درمى آید. مثل سازى 

که در زندگى من زدى و بعد گور به گورشــدنت 

تازه فهمیدم... آقاجان جورى سروصدا کرد و زد 

زیر آواز که آخر جمله خانم باجى را نشنیدیم.» 

خانم باجــى ادامــه داد «با ســروصدا به جایى 

نمى رسى. فرق اســت بین اســتاد شجریان و 

خواننده هاى شرتى پرتى. مثل تو. جایزه اش هم 

فرق دارد. ایشــان آن جایزه را مى گیرد و به شما 

هم زرشــک بلورین مى دهند.» عموجان گفت 

«احســنت. رو آقاجان به او چشــم غره رفت و 
گفت «حاال دارم برات. شب میام به خوابت.» 

خانم باجى اضافه کرد «اتفاقا آن بحث نقطه 
خیلى بحث خوبى بود. نقطه ها خیلى تاثیرگذار 

هستند. شما مى توانى نقطه پایین ج در آقاجان 

را بردارى بگذارى باال. بشــود آقاخان. مثل دزد 

که یک نقطه دارد. مــى رود دزدى. یک نقطه را 

برمى دارد. آن چه از خــود برجاى مى گذارد، درد 

اســت. حاال شــما هم مى توانى نقطه آقاخان را 

بدزدى و بگویــى جایزه آقاجان، امــا دزدى بد 
است.»

عموجان گفت «مثــل کار همیــن دزدان 

بى  فرهنگ که چادرهــاى هالل احمر اهدایى به 

سیل زده ها را دزدیده اند و در سایت هاى فروش 

اینترنتى آنها را مى فروشند. حیا هم خوب چیزى 
است.»
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دیروز خیلی ناگهانــی نزدیک بود بوس 

را بدهم و قبــض را از عزرائیل بگیرم. یکهو 

نفسم تا حوالی لوزالمعده ام باال آمد و دیگر 

قلبم هرچه تلمبه زد، نتوانست باقی اش را به 

باال برساند. حتی سعی کرد میانبر پیدا کند 

و از یک جای دیگر بیرون بزند اما درنهایت 

خسته شــد و دســت از تالش برداشت و 

بهم گفت: »دیگه کار نمی کنه. خودت هم 

که شــاهدی، همه  تالشــم رو کردم. دیگه 

بهتره من دســت از تالش بــردارم و تو هم 

بمیری...« بعد هم مردم. اولین کســی که 

باالی ســرم آمد، مادرم بود. احساس کرده 

بود که دیرم شــده و ممکن اســت رئیس 

بی شــعورم اخراجم کند. داخل اتاق شد و 

با همان مهربانی و عطوفت همیشــگی اش 

گفت: »پاشــو این تن لش رو جمع کن برو 

دنبال یــه لقمه نون تا ایــن مرتیکه دوباره 

زنگ نــزده.« وقتی دید جــواب نمی دهم، 

آمد بینی اش را نزدیک دهانم  گذاشــت اما 

قبل از این که متوجه شود نفس نمی کشم، 

بوی بد دهانم باعث شــد که یک پیف پیف 

بلند بکنــد و بگوید: »مرده شــور ببرت که 

دهنت بوی ســگ مرده مــی ده.« جدا از 

این که مادرم با حقوق حیوانات آشنا نیست 

و قاعدتا نمی بایســت از حیوانی چون سگ 

مایه می گذاشت، دلم می خواست بلند شوم 

و بهش بگم آخه مــادر من، مگه نمی دونی 

صبح زود نباید نزدیک دهن کســی شد؟ 

فقط مال من بوی سگ مرده می ده؟ واسه 

بقیه بوی ادکلن می ده؟ اما خوشــبختانه یا 

متاسفانه زنده نبودم. نفر بعدی برادرم بود 

که وارد اتاق شد. وقتی دید خیلی سنگین 

خوابیده ام، کمی ســروصدا کرد تا مطمئن 

شود بیدار نمی شــوم. بعد رفت سر کمدم و 

اون پیراهنی که همیشه چشمش دنبالش 

بود و بهش نمــی دادم را پوشــید و رفت. 

خواهرم هم به همراه شوهرش از شهرستان 

آمده بــود و میهمان ما بودنــد. نفر بعدی 

شــوهرخواهرم بود که وارد اتاق شد. وقتی 

مطمئن شد خوابم سنگین است، رفت یک 

برگه چک از دســته چکم را کند و توی افق 

محو شــد. مادرم یک بار دیگر آمد و صدایم 

کرد اما وقتــی دید بلند نمی شــوم، گفت 

الهی خــواب به خواب بــری و اتاق را ترک 

کرد. حدود ظهر بود که وقتی خواهرزاده ام 

جفت پــا پرید روی نقاط حســاس بدنم و 

عکس العملی نشــان ندادم، تقریبا مطمئن 

شــدند که من مرده ام. فی الواقع درخانواده 

ما تنها راه اثبات مرگ همین اســت. سریع 

کشــیدنم روی زمین و کردنم توی ماشین 

و بردنم بیمارســتان. دکتر وقتی معاینه ام 

کرد، گفت: »راحت شد.« بابام گفت: »مگه 

از اوضاعش خبر داشــتی؟« گفت: »نه ولی 

قیافه اش تابلوئه کــه خیلی زندگی داغونی 

داشــته.« در همین لحظات بود که دیدم 

قلبــم دارد تلمبه به دســت می آید. ازش 

پرســیدم چه  کار می خوای بکنی؟ گفت: 

»االن چندتا تلمبه درست و حسابی می زنم 

برگــردی.« گفتم: »نمی شــه برنگردم؟« 

گفت: »نه اشتباه شده بود. تو قراره چند سال 

دیگه زجر بکشــی و هنوز جــا داری...« به 

هوش که آمدم، از کار اخراج شــده بودم و 

بهترین پیراهنم را هم از دست داده بودم و 
یک چک بی محل هم کشیده بودم.

صبر کنید کامل بمیرم، بعد!
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| طنزپــرداز اوکراینی صدرنشــین  و  ر یک رابطه دوطرفه  |

انتخابات ریاست جمهوری شده است. ما فکر می کردیم فقط در کشور ماست که این جور 

جابه جایی های شــغلی هســت؛ مثل مســئوالنی که خیلی جدی و حرفه ای طنزپرداز 

می شوند طوری که نقل قولشــان بدون هیچ گونه باالپایین کردن و وررفتن به عنوان طنز 

منتشر می شود. یا کسانی که برای خودشان شاخ فضای مجازی و اینفلوئنسری شده اند و پست ها 

و توییت های الیک خور منتشر می کنند یا مسئوالنی که ناگهان پرده از هیکل ورزشکاری و دوجین َپکشان 

برمی دارند و به  پاس یک عمر هواداری موثر و متعصبانه از فالن تیم و باشــگاه )البته در جهان موازی( آن را 

صاحب می شوند )البته در جهان واقعی(. فقط خدا کند مثل دیگر میراث فرهنگی ما به نام خودشان نزنند. 

گذشــته از اینها اینکه این رابطه که تا به حال یک طرفه بوده و فقط مســئوالن حق داشته اند طنزپردازی 

پیشه کنند، به لطف انتخابات اوکراین دوطرفه شــده و طنزپردازان هم می توانند در مملکت کاره ای شوند 

برای ما مایه امیدواری و جای بسی خوشحالی است؛ خدا قسمت کند.

ى|   از آن جایی که  ر و  ر این وصیت نامه من اســت  |

احتماال بعد از مرگم خیلی ها مدعی می شوند که محرم اسرارم بوده اند 

و پیششان درد دل می کرده ام و به همین خاطر  چندین ورژن شفاهی 

از وصایایم خلق خواهد شد، تصمیم گرفتم در یک روزنامه  کثیراالنتشار 

وصیت کنم تا همه چیز شفاف باشد  و دیگر حرف و حدیثی نماند.   1. با درآمد 

طنزنویسی احتماال پول و پله ای نخواهم داشت و اگر برای آن یک ِقران دوزاِر ته حسابم 

وصیت کنم، خودم را سبک    کرده ام. بنابراین، این بخش را کال به قانون واگذار می کنم.   
 
 2. رمز موبایل و لپ تاپم چهارتا یک اســت. اگــر ارور داد، چندبار دیگر امتحان کنید تا

 باز شود.   3. عکســی که می خواهید برای مراســم قاب کنید را از پروفایل پیکچرهایم 

بردارید. ترجیحا عکســی که در آن متفکر به نظر برســم و  از نیمرخ چپم باشد.  4. اگر 

کسی سِر مزار گریه  فیک می کرد و الکی تو سر و کله اش می زد، از ثلث اموالم یک گلوله 

حرامش کنید.  5. به اقــوام دوری که می خواهند در مورد محل دفــن، مکان برگزاری 

مراســم و بقیه مســائل اظهارنظر کنند، اجازه صحبت ندهید. به  طور کلی هیچ کس 

در مورد مراســم من حق ندارد حرفی بزند، به جز خواهرم.    6. اگر کســی ادعا کرد که با 

لباس سفید و در یک جای سرســبز به خوابش آمده ام، چرت محض می گوید. من اگر 

هم بخواهم به خواب  کسی بروم، آن شخص تام هاردی خواهد بود.  7. حواستان باشد در 

متن های اعالمیه، پالکاردها و نوشته های روی سنگ قبر، فاصله  بعد از ویرگول رعایت 

شود و هیچ کدام هم  غلط کسره نداشته باشــد؛ که اگر داشته باشد روحم تا ابد در عذاب 

خواهد بود.  و درنهایت اگر می خواهید واقعا شــادروان شوم، در مراسم ختمم شیرینی 

ناپلئونی بدهید که میهمان ها را تماشــا کنــم و هارهار بخندم.  امیــدوارم به وصیت 

عمل کرده و چهارتا یک را چندبار زده باشــید و موبایل و لپ تاپم برای همیشــه قفل
 شده باشند.  

اشک جاری می کند بوی پیاز

چشمتان را می نماید نیمه باز

قیمتش را چون بدانی می شود

اشک ها افزون و پرسوزوگداز!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

بوی پیاز

ن | ار ا   |    د                ر   |
instagram: mohammadreza.saghafi8
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اقی ل می اد هم  سا ساکت بود، م

نه و با اندکی واقع بینی م

رام نزدیک است تر ت زمان رف فی

رسول بهروش
روزنامه نگار

در شــرایطى که تکلیف برنامه نود در سال جدید مشخص 
نیســت، بعد از مسابقات هفته بیست وســوم لیگ ویژه برنامه 
«فوتبال برتر» در تایم شــبانگاهى پخش شد تا بسیارى آن را 
جانشین غیررسمى نود بدانند. این برنامه به بررسى مسابقات 
هفته و مخصوصا داربى تهران اختصاص داشت و مطابق انتظار 
محمدحسین میثاقى آن را اجرا کرد. همین مسأله باعث شد که 
موج بسیار بزرگى از سرزنش ها علیه دستیار پیشین فردوسى پور 
ایجاد شود و بسیارى او را به خیانت علیه عادل متهم کنند. سیل 
پست ها و کامنت ها همچنان پایان ندارد و به نظر مى رسد میثاقى 
حاال حاالها باید این فضاى ســنگین را تحمل کند. در شرایط 
فعلى که بى تدبیرى در حذف موفق ترین برنامه ساز دو دهه اخیر 
تلویزیون باعث حساسیت افکار عمومى شده، هر اجراى میثاقى 
با واکنش هاى تند مواجه خواهد شد، مخصوصا در برنامه اى که با 
حال و هواى نود روى آنتن مى رود؛ اما آیا واقعا میثاقى شایسته 
این همه شماتت است؟ به راســتى او چه کارى جز اطاعت از 

چارت سازمانى مى توانست انجام بدهد؟

بدون تردید فاصله بین عادل و میثاقــى به اندازه زمین و 
آسمان است؛ هر چقدر فردوسى پور ایده و جسارت و تحلیل 
داشت، شــاگرد او تنها یک «گرم کننده» ساده برنامه هاى 
تلویزیونى به نظر مى رســد که صرفا مى کوشد با فن بیان 
خوبش و نیز استفاده از کلمات عامه پسند، فضاى استودیو 
را شاداب نگه دارد. بنابراین میثاقى با این فرمان تا هزار سال 
دیگر هم به گرد پاى استادش نخواهد رسید. قطعا رسانه ها 
هم به امثال فردوسى پور بسیار بیشتر از مجریان تر و فرز اما 
بى نگاه نیازمندند و این تنها در کشورى همچون ایران است 
که یکى از بهترین ســرمایه هاى رســانه اى مفت و مجانى 
تباه مى شود. همه اینها درســت اما فارغ از آن چه گفته شد، 
باید بپذیریم محمدحســین میثاقى هم درنهایت کارمند 
مجموعه اى به نام صداوســیما اســت؛ تشکیالتى که طى 
سالیان طوالنى نشــان داده براى حذف آدم ها قائل به هیچ 
حد و مرزى نیســت و هرگز هم خودش را اسیر پیله هایى 
مثل نجابت و وفادارى نمى کند. امروز از میثاقى مى خواهند 
چیزى شــبیه نود اجرا کند و او وادار اســت به این مهم تن 
بدهد؛ وگرنه آسان تر از آن چه تصور کنید حاصل سال ها کار و 

رویاپردازى اش به تاراج خواهد رفت. 
ادامه در صفحه 

ســرانجام خبرى که منتظرش بودیم هم منتشر شد. 
درحالى که متولیان با دســتور دادســتانى با فیلترینگ 
اپلیکیشــن اصلى تلگرام مردم را به سمت اپ هاى ایرانى 
انحصارى ســوق داده بودند، بســیارى که ترك تلگرام 
کرده بودند، به تلگرام برگشــتند، ازجمله کانال ریاست 

جمهورى.
تا همین چند وقت پیش بسیارى از دستگاه ها حضور در 
پیام رسان هاى ایرانى را که کنترل محتواى آن براى برخى 
نهادها امکانپذیر بود، تبلیــغ مى کردند. اما در ماه هاى اخیر 
بسیارى از موسسات، مراکز و رسانه ها فعالیت خود را در تلگرام 
مجددا شروع کرده اند. به اعتقاد ناظران علیرغم هزینه هاى 
مالى و تبلیغات فراوان، پیام رسان هایى که با سرمایه گذارى 
سنگین ایجاد شــده بودند، با استقبال شــهروندان روبه رو 

نشدند  و این پروژه عمال شکست خورده است.
سال گذشته، اردیبهشــت ماه، تلگرام با حواشى و هزینه 
فیلتر شــد، اما طى روزهاى گذشــته چندین اینفوگرافى، 
جدول و نظرسنجى منتشر شده، نشان داده که فیلترینگ 
نتوانسته مانع بازگشت مردم به تلگرام شود و حتى کانال هاى 
مربوط به اصولگراها هم بعد از این که تلگرام را ترك کردند، 

مجددا به تلگرام بازگشته اند که آخرین نمونه آن هم کانال 
خبرگزارى صداوسیماست. کارشناسان رسانه معتقدند که 
نبود اطمینان به اپ هاى داخلى، کیفیت و امکانات پایین آنها 
و گرایش شــدید به حذف و ممیزى کانال هاى آزاد و شفاف 
انتشــار و اطالعات اخبار ازجمله مواردى است که موجبات 
دلسردى مردم به فضاى موجود شبکه هاى مجازى داخلى 
را فراهم آورده و موجب گرایش آنان به تلگرام شده است. با 
آمدن حجت االسالم رئیسى در مسند قوه قضائیه و تغییرات 
زودهنگام مثبتى که از سوى وى آغاز شده، این امید مى رود 
که قوه قضائیــه درخصوص احکامى که براى شــبکه هاى 

اجتماعى ازجمله تلگرام صادر کرده بود، تجدید نظر کند.
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سیل فرصت یا تهدید

عباس عبدى
روزنامه نگار

این ســیل علی رغم خســارت هاي 
بزرگــش، منافــع مهمی نیز داشــته 
است؛ احیاي تاالب ها، پرشدن سدها و 
افزایش منابع آبی زیرزمینی و... بخشی 
از این منافع است که به احتمال فراوان 
بــر هزینه هــاي مــادى آن می چربد، 
ولی اکنون باید به مرحله بعد از ســیل 
بپردازیم. این که شرایط مناطق سیل زده 
را به حالت عادي برگردانیم. این که چه 
کارهایی را انجام ندهیم تا مواجه با تکرار 
این بالها نشویم؟ این که چه کار کنیم تا 
روحیه مردم ســیل زده بازسازي شود؟ 
سیاســت هاي مدیریت کشور از حیث 
شهرسازى، حفظ مراتع، استفاده از آب و 
مدیریت بحران را بازنگري کنیم. گزارش 
کارشناسى کاملی از علل و پیامدهاي این 
بحران تهیه کنیم، براى تهیه این گزارش 
حتى مى توان از موسســات وابسته به 
سازمان ملل کمک گرفت. براى نمونه 
باید یک بار براي همیشــه به این سوال 
پاسخ داد که سدسازى خوب است یا بد؟ 
و اگر براى ساختن آن شرط و شروطی را 

باید در نظر داشت، آنها کدام است؟
اکنون برخی از نمایندگان خط ونشان 
می کشند که چرا فالن سد ساخته نشد، 
که اگر می شد این سیل در منطقه آنان 
رخ نمی داد. در مقابــل برخی از فعاالن 
تاکید می کنند که اگر سد وجود نداشت، 
خیلی بهتر بود. در این باره باید گزارش 

قطعی داد.
درباره سیاســت هاي حفــظ حریم 
رودخانه هــا چطور؟ درباره سیاســت 
ساخت واحدهاي مسکونی در معرض 
سیل چطور؟ درباره سازمان و تشکیالت 
مربوط بــه بحران از مرحله هشــدار یا 
امدادونجات در چه شرایطی هستیم و 
نقاط قوت و ضعف ما چه بوده است؟ نظام 
ارتباطى و اطالع رسانی و ناکارآمدي هاي 
آن باید تجزیه و تحلیل جدي شود. درباره 
بودجه و امکانــات امدادونجات در چه 

شرایطی هستیم؟ آیا با این حد از امکانات 
و اختیارات هالل احمر قــادر به عبور از 
این بحران ها هســتیم؟ دربــاره روابط 
بین المللی کشــور و تاثیر آن بر چنین 

حوادثی چگونه می اندیشیم؟
از همــه مهمتر درخصــوص مردم 
و فرهنــگ تعاملــی آنــان در حوادث 
غیرمترقبه با دولت و نیروهاي امدادي چه 
ارزیابی هایی داریم؟ واقعیت این است که 
همه توجه ما به حکومت و دولت است، 
در حالی که بخش مهمی از ماجرا مربوط 
به مردم است. در همین سیل اخیر بارها 
دیده شد که بخشى از مردم به هشدارها 
توجه کافی نمی کنند، خطر ســیل را 
جدي نمی گیرند، خانه هاي خود را ترك 
نمی کنند و به دستورالعمل ها بی تفاوت 
هستند. بخشى از کشته شدگان سیل 
به دلیــل عکس گرفتن بــدون رعایت 
مالحظات ایمنى بوده است. این حادثه 
رویه دیگر و مثبتی نیز داشت. همیاري 
مردم به ویژه آن چه در شیراز دیده شد، 

بسیار آموزنده و امیدبخش است.
ســیل و بارش هاي زیاد ســه هفته 
گذشته نشــان داد که هر رویدادي به 
همان میزان که تهدید اســت، فرصت 
نیز هســت. این که تهدیــد وجه غالب 
رویداد شــود یا تبدیل به فرصت شود، 
بستگی کامل به عملکرد ما دارد. این ما 
هستیم که تهدیدات را می توانیم تبدیل 
به فرصت کنیم یا برعکس قدر فرصت ها 

را ندانیم و آنها را به تهدید تبدیل کنیم.
به عالوه مهمترین آموزه این ســیل 
این اســت کــه گمان نکنیــم اعمال 
و سیاســت هاي حکومــت فقــط در 
کوتاه مدت اثرگذار است. چه بسا اثرات 
بلندمدت آن بســیار مهمتر و پایدارتر 
است. آن چه که امروز می کاریم، شاید 
مهمترین برداشــت و میــوه آن 20 یا 
30 ســال بعد به دست می آید. دیگران 
کاشــتند و ما خوردیم، مــا بکاریم و 
دیگــران بخورند را فرامــوش نکنیم. 
سیاست هاي امروز ما باید معطوف به 
دستاوردهایی باشد که براي فرزندان و 

نوه هایمان دارد.
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گفت وگو با  گیتی موسوی 
قوی ترین زن جهان که
یک تریلی  تنی را جابه جا کرد
کشیدن تریلی  مثل برداشتن
۲ کیلو سیب زمینی بود

: دنیای مجازی که ازجمله فرصت ها در دنیای مدرن است، در این  شهروند   مجید امرایی در گفت وگو با 
سال ها به تهدید بدل و عاملی شد تا شایعه پشت شایعه در فضای مجازی نشر پیدا کند

ی از سیل  ارات ناش در صورت تمایل برای جبران خ
تل می توانید تان های م ان در اس ن ه همو ب

 از راه های زیر اقدام کنید: 
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