
مسمومیت دانش آموزان 
تاکنون فوتی نداشته است

بهداشــت گفــت:  وزارت  درمــان  معــاون 
مســمومیت دانش آمــوزان فوتی نداشــته و 
۱۳۰۰۰ دانش آمــوز تحت معالجه قرار گرفته 
و درمان شــدند. به گزارش تســنیم، سعید 
کریمی با اشاره به این که در مورد وقایع اخیر 
آنچه مهم است مدیریت مراجعه کنندگان به 
 مراکز درمانی اســت، اظهار کرد: خوشبختانه 
تاکنون فوتی در بین دانش آموزانی که در اثر 
مســمومیت به مراکز درمانی مراجعه کرده یا 
اورژانس بر بالین آن ها رفته است، نداشتیم. وی 
با اشاره به این که همچنین مریض بدحالی که 
نیاز به بســتری طوالنی مدت داشته باشد در 
بین مراجعین حوادث اخیر نداشته ایم، افزود: 
آموزش به مدیران مدارس و همچنین والدین 
دانش آمــوزان در حال انجام اســت تا بتوانند 
مدیریت صحنه را در ایــن حوادث به خوبی 
انجــام دهند. معاون درمان وزارت بهداشــت 
با اشــاره به این که مباحث روحی و روانی و 
اضطراب بخش عمده این حوادث را دربردارد، 
 خاطرنشــان کــرد: نزدیــک بــه ۱۰۰۰ نفر 
از دانش آموزان در همان مدرسه تریاژ شده و 
با درمان در محل مرخص شده اند و مدیریت 
اورژانس و صحنه بسیار مهم است. وی با اشاره 
به دستورالعمل هایی که در زمینه موارد قبل 
و بعد از حادثه از سوی وزارت بهداشت صادر 
شده اســت، گفت: جامعه پزشکی نسبت به 
مطالعــه این دســتورالعمل ها اهتمام ورزیده 
و طبــق آمار از ۱۳ هــزار دانش آموزی که به 
مراکز درمانی مراجعه کرده یا اورژانس بر بالین 
آن ها رفته است، همگی مرخص شده و تا روز 
گذشــته تنها ۱۰۰ نفر در بیمارستان حضور 
داشتند که با انجام اقدامات الزم زیر ۹ ساعت 

مرخص می شوند.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: ســال ۷۷ تلویزیون یک مسابقه 
ورزشــی تحت عنوان مردان آهنین داشت. مسابقه ای که در آن 
قوی ترین مرد ایران انتخاب و به مســابقات جهانی اعزام می شد. 
این مسابقه ورزشی در ایام نوروز پخش می شد و به دلیل جذابیت 
باالیی که داشــت بیننده های زیادی را جذب خود می کرد. اساسا 
مســابقات مردان آهنین به یکی از شــاخصه های مهم عید نوروز 
تبدیل شــده بود. از دیگر شاخصه های این مسابقه داور آن یعنی 
فرامرز خودنگاه بود. فرامرز خودنگاه یکی از چهره های شــناخته 
شــده رقابت مردان آهنین بود که در چند سال پخش تلویزیونی 
آن در کســوت داوری فعالیت داشــت. البته حضور خودنگاه در 
آن ســال ها همواره با انتقاداتی روبرو بود و حتی قهرمانانی مانند 
مجتبی ملکی و محراب فاطمی وی را فاقد سابقه ورزشی در این 
رشــته می دانســتند. اما آخرین باری که این مسابقه از تلویزیون 
پخش شــد سال ۹۷ بود. حاال با گذشت ســال ها از این موضوع، 
آیدین خطایی از قهرمانان مردان آهنین ایران با انتشار عکسی از 
خود و فرامرز خودنگاه داور مســابقات مردان آهنین، به یادآوری 
خاطرات این رقابت ها پرداخت. عکسی که نشان دهنده گذر عمر 
عجیب فرامرز خودنگاه اســت. این عکس خودنگاه را در حالی که 

موهایش ســفید شــده و هیکل اش مانند آنچه که در مسابقات 
مردان آهنین می دیدیم، نیست، نشان می دهد. حاال تغییر عجیب 
خودنگاه مورد توجه کاربران شــبکه های اجتماعی قرار گرفته و 
واکنش های آن ها را در پی داشــته. البته یاد و خاطره مســابقات 

مردان آهنین را برایشان نیز زنده کرده است. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته است: »از لحاظ روحی دوست 

دارم برگردم به دورانی که مردان آهنین پخش میشــد دلم برای 
فرامرز خودنگاه و جمله های معروفش تنگ شــد ایشــون رکورد 

خوبی رو به جا گذاشتن آیتم آیتم جهانی هستش«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »سنگین ترین آیتم، گذرِ عمره! فرامرز 

خودنگاه رو یادتونه؟ چقدر پیر شده«. 
دیگری نوشــت: »هنوز ما نفهمیدیم چرا رکــورد همه آیتم های 
مردان آهنین دســت فرامرز خودنگاه بود؟ یک آیتم نبود که نگه 

این آیتمی که می بینید رکوردش دست منه«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: »آخی آخی... چه عمری 

گذشت از ملت. کاش اینو نمیدیدم، زمان چه زود میگذره«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »واقعا خودشه؟ یعنی هممون این قدر 
پیر شــدیم؟ من نمیخوام باور کنم این همه گذشته. چه جوری 

گذشت اصال« 
کاربران دیگر نوشــته انــد: »عجب دورانی بــود اون عیدایی که 
میشستیم پای مردان آهنین«، »چقدر ناراحت شدم، عیدایی که 
مردان آهنین پخش میشــد چقدر بــرام جذاب بود چقدر خوش 
بودیم همه منتظر بودند این برنامه پخش بشه هی روزگار«، »مگه 

چقدر گذشته که ایشون انقدر پیر شده«.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: چند سال پیش 
مهدی میرسلیم پســر مصطفی میرسلیم 
به دلیل اقدام علیه امنیت ملی بازداشــت 
می شود. در خصوص جزئیات ماجرا میرسلیم 
گفته بود: »پسرم )مهدی( را پس از دو سال 
مراقبت، در تیرماه ۱۳۹۸ بازداشــت و در 
بهمن ۱۳۹۸ به اتهام اقــدام علیه امنیت 
ملی به پنج سال حبس محکوم کردند که 
 پس از درخواست تجدید نظر و قطعی شدن 
حکم، در بهمــن ۱۳۹۹ به زندان اوین برده 
شد. منافقین با شناسایی و سوء استفاده از 
نقطه ضعف مهدی او را به دام انداخته و سعی 
کردند از او اطالعاتی بدست بیاورند که البته 
طبقه بندی  اطالعات  هرگونه  فاقد  او  چون 
شــده بوده، موفقیتی جز به دام انداختن 
او به دســت نیاوردند. بنده برای جلوگیری 
از هرگونه شائبه و شــبهه، در هیچ یک از 
 مراحل بازداشــت و بازجویــی و محاکمه 
و تجدید نظــر دخالتی نکردم. نقطه ضعف 

مهدی از بدو تولد با او بوده و این مســئله 
هم جسمی اســت و هم روحی. این ضعف 
موجب ناتوانی در تامین وضعیت معیشتی 

او شــده و منافقین نیز با استفاده از همین 
موارد توانستند او را جذب کنند و به انحراف 
بکشانند و ماموران امنیتی نیز گمان کرده 

بودند که او عنصر اثرگذاری است«.
حال خبر رســیده که فرزند میرسلیم آزاد 
شده اســت. مصطفی میرســلیم به این 
موضوع واکنش نشان داده است. مصطفی 
تهران در مجلس  نماینده مردم  میرسلیم، 
شورای اســالمی، در پاسخ به اینکه فرزند 
شما بنابر عفو رهبری آزاد شد؟ گفت: فکر 
کنم عفو رهبری شامل پسر من هم شد باید 
از خودش بپرسید. به گزارش ُمنیبان، او در 
واکنش به اینکه یعنی شما در جریان پرونده 
فرزندتان قرار ندارید؟ تصریح کرد: می دانم 
فرزندم آزاد شــده اما نمی دانم مورد عفو 
رهبری قرار گرفته است یا خیر. میرسلیم 
در پاسخ به اینکه بنابراین هنوز فرزند شما 
مورد عفو قرار نگرفته و امکان دارد در آینده 
مورد عفو قرار بگیرد، خاطرنشــان کرد: نه 

عفو تمام شد.
نوع پاسخ های میرسلیم واکنش های بسیاری 

در شبکه های اجتماعی داشته است.

اظهارات عجیب میرسلیم:

می دانم فرزندم آزاد شده اما نمی دانم چرا!
تخمین منابع خارجی 

از خسارت فیلترینگ در ایران

گران ترین انسداد اینترنت را روسیه در سال 
۲۰۲۲ داشته اســت و ایران از این حیث در 

رتبه دوم قرار دارد. 
به گــزارش دیجیاتو، استاتیســتا به نقل از 
Top ۱۰Vpn مدعی شد فیلترینگ و قطع 
ایران۷۷۳ میلیون دالر خسارت  اینترنت در 

اقتصادی به دنبال داشته است. 
مجموعــه Top ۱۰Vpn از ســال ۲۰۱۶ 
بررســی خدمــات  و  آزمایــش  درزمینــه 
VPN فعالیــت می کند. آن هــا تحقیقات و 
توصیه هایــی برای اســتفاده از VPN ارائه 
می کنند تا به محافظــت از حریم خصوصی 
و امنیت اینترنت کمک کنند. حال شــرکت 
تحقیقاتی استاتیســتا با استفاده از داده های 
 ،Top ۱۰Vpn توســط  منتشرشــده 
روســیه، ایران و قزاقســتان را سه کشوری 
معرفی کرده اســت که بیشــترین خسارت 
را از محدودیــت در دسترســی در اینترنت 
دیده اند. روســیه با آغاز جنگ بــا اوکراین، 
محدودیت و مسدودســازی برخی پلتفرم ها 
 را در دســتور کار خود قرار داد که به اعتقاد 
Top ۱۰Vpn گران ترین انسداد اینترنت در 
سال ۲۰۲۲ بوده است؛ تصمیمی که نزدیک 
به ۲۲میلیارد دالر خسارت به این کشور وارد 
ســاخته و ۱۱۳میلیون روسی را تحت تاثیر 

قرار داده است. 
ایران با خســارت ۷۷۳ میلیون دالری ناشی 
از فیلترینــگ و اختــالل اینترنــت در رتبه 
دوم قرار دارد که این خســارت بر زندگی۷۲ 
میلیون کاربر ایرانی اثر گذاشــته است. اگر 
میانگیــن قیمــت دالر در ایران طی ســال 
۲۰۲۲ را حــدود ۳۰ هــزار تومــان در نظر 
بگیریم، ضرری۲۳ هــزار میلیارد تومانی به 

اقتصاد وارد شده است. 
این محدودیت ها همچنین۴۱۰ میلیون دالر 
به اقتصاد قزاقســتان، ۲۴۱ میلیون دالر به 
میانمــار و ۲۲۰ میلیون دالر به ازبکســتان 
 Top خسارت وارد کرده اســت. در گزارش
۱۰Vpn به فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ 
از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۱ نیز اشاره شده 
که تقاضا برای VPN را بیش از ســه هزار 
درصــد افزایش داده اســت. ایــن مجموعه 
تعطیلی شــبکه های اجتماعی در ایران طی 
ســال ۲۰۲۲ را حدود ۴۸۶۳ ساعت تخمین 
زده. این شــرکت همچنین کشورهایی را که 
حداقل یک قطعی بزرگ اینترنت را در سال 
۲۰۲۳ تجربه کرده اند، فهرســت کرده است 
که ایران با خســارت ۱.۴ میلیون دالری در 
رتبه ششم بین۸ کشــور قرار دارد. خسارت 
قطع اینترنــت و فیلترینگ بارها از ســوی 
فعالین اقتصادی و کارشناسان گوش زد شده، 
بااین وجود هنوز هیچ تغییری در نظر مراجع 

تصمیم گیر ایجاد نشده است.

پذیرایی از مهمانان عروسی 
در ظروف طالکاری شده

یک کلیــپ ویدئویــی در حــال پخش در 
شــبکه های اجتماعــی از ســرو غــذا برای 
مهمانان یک مراســم عروســی در هند، در 
ظروف طاووسی شــکل بزرگ با روکش طال 

جنجالی شده است. 
به گزارش فرارو، در این ویدئو مهمانان پشت 
میزهای ناهارخوری نشســته بودند و جلوی 
هــر یک از آن ها بشــقاب بزرگی به شــکل 
طاووس با روکش طال دیده می شد. در حالی 
کــه کارکنان غذاهای متنوعــی را در ظرف 
بزرگ برای صرف غذا در مقابل مهمانان ارائه 

می کنند. 
این ویدئو به دلیل اســراف آشکار در مراسم 
عروسی همزمان با گسترش فقر و گرسنگی 
در این کشور، خشــم بسیاری از کاربران در 
شــبکه های اجتماعی را برانگیخته است. با 
این حال یکی از کاربران گفته که این ویدئو 
مربوط به جشن عروسی نیست بلکه مراسمی 
است که برای یک پیمانکار مشهور درگذشته 
برگزار شده و فرزندانش با برگزاری مراسمی 

یاد او را گرامی داشتند.
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صالح کار کجا و من خراب کجا حافظ نامه 
کجا رویم بفرما از این جناب کجا

تفســیر: یک نماینده مجلس گفته: در سال ۱402 هم تورم افزایشی 
خواهد بود. حافط می گوید: من نمی دانم صالح من خراب چیست و از 

دست این جناب تورم کجا روم؟

حمله گروهــی از میمون ها به یک پیرزن۷۰ســاله هندی، منجر 
 ،)ChataraboinaNarsavva( بــه مــرگ او شــد. نارســاووا
پیرزن۷۰ســاله هندی، در حال رفتن به حمام بود که مورد هجوم 
گروهــی از میمون هــا قرار گرفت و جان باخــت. این زن در حین 
حادثه دچار ترس و اضطراب شده بود و قصد داشت تا از دست این 
حیوانات فرار کند که با از دست دادن تعادلش لیز می خوردو سرش 
به زمین برخورد می کند. پلیس علت دقیــق مرگ این زن را وارد 
شــدن ضربه ای به سرش بیان می کند. بنا به استشهاد محلی، طی 
چند ماه اخیر نیز میمون ها مزاحمت های زیادی برای این زن ایجاد 
کرده بودند. مرگ این پیرزن در حالی رخ داد که ســال گذشته نیز 
حادثه ای مشابه، موجب مرگ یک دختر ۵ساله در ایالت اوتار پرادش 
در هند شــده بود. طبق گزارش های موجود، در کشور هند روزانه 
چندین مورد حمله میمون ها به انسان ثبت می شود. در ادامه به چند 

مورد از آن ها اشاره می شــود: در سال ۲۰۲۱یک مادر ادعا کرد که 
دوقلوهای هشت روزه اش توسط میمون های وحشی ربوده شده اند و 

یکی از دختربچه ها کشته شده و دیگری نجات یافته است. در سال 
۲۰۲۰، دیوار یک خانه به واســطه شیطنت گروهی از میمون های 
خرابکار فرو ریخت و یک مادر و چهار فرزندش در زیر آوار له شدند. 
در سال ۲۰۱۹، یک مرد ۵۰ساله در سامبال در اثر حمله میمون ها 
از تراس سقوط کرد و جان خود را از دست داد. گزارش های آن سال 
نشان می دهند که این ششمین مرگ مرتبط با میمون ها در سامبال، 
طی سال ۲۰۱۹ بود. چند ماه قبل از آن حادثه نیز نوزادی یک و نیم 
ماهه توسط میمونی کشته شد که ظاهراً برای دزدیدن شیشه شیر 
به داخل تخت نوزاد پریده بود. همچنین در همان سال یک میمون 
پس از حمله به شهری در مرکز هند، مردی۶۰ساله را کشت و ۹ تن 
دیگر را زخمی کرد. به گزارش خبرآنالین، در ســال ۲۰۱۸ نیزیک 
زن ۵۸ساله خارج از منزل خود مورد حمله یک میمون قرار گرفت، 

دچار جراحات شدید شد و جان باخت.

سرمربی تیم ملی ایران بعد از مدت ها گمانه زنی باالخره مشخص شد 
و برخالف وعده اولیه فدراســیون مبنی بر انتخاب سرمربی خارجی، 
امیر قلعه نویی برای دومین بــار در طول دوران حرفه ای اش به عنوان 
ســرمربی جدید ایران انتخاب شــد. به گزارش فرارو، این انتخاب در 
شرایطی با پاسخ مثبت قلعه نویی همراه شد که او پیش تر، یعنی قریب 
به یکی دو هفته قبل و زمانی که در فهرست فدراسیون فوتبال ایران 
قرار گرفت، از ارائه برنامه به فدراسیون فوتبال ایران سرباز زد و گفت 
که ترجیح می دهد در این بازه زمانی مربی دیگری هدایت تیم ملی را 
به عهده بگیرد. در آن زمان، عنوان شد که فدراسیون فوتبال به غیر از 
قلعه نویی از چند مربی داخلی دیگر از جمله جواد نکونام، حسین فرکی، 
مهدی تارتار، فرهاد مجیدی، حمید مطهری و ساکت الهامی خواسته 
تا برنامه شان را به فدراسیون اعالم کنند. قلعه نویی یکی از اولین نفراتی 

بود که انصرافش را اعالم کرد و در انتهای همان متن انصراف با اشاره ای 
به مشکالت مردمی، ابراز امیدواری کرد سال آینده شرایط خوب شود. 
البته که بخش مهم دیگر آن متن انصراف مربوط به جایی بود که جای 
یکی مثل یحیی گل محمدی را در این فهرست خالی دانسته و اینطور 
برداشت شد که او هم در اعتراض به اینکه چرا یحیی نباید جزء گزینه ها 
باشد از هدایت تیم ملی کنار کشیده است. گو اینکه همان زمان عنوان 
شد قلعه نویی از اینکه اسمش در کنار سایر مربیان ایرانی مطرح شده 
آزرده خاطر شده و به همین دلیل به طور مقطعی انصراف داده است. 
به گزارش فرارو، این شایعه در حالی رواج پیدا کرد که امیر قلعه نویی 
در آن برهه به طور بسیار ملموسی از کنار اسم علی دایی که جای او 
هم در فهرســت مربیان داخلی حس می شد عبور کرد. قلعه نویی در 
طول دو دهه اخیر بارها ســعی کرده خودش را در کنار علی دایی در 

اتفاقات مختلف نشان دهد، ولی اینکه آن زمان او از کنار اسم علی دایی 
که به واسطه اظهاراتش در شبکه های اجتماعی مورد نقد قرار گرفته 
بود، عبور کرده است، موضوع خبرسازی شد. به طوری که شایعه شد 
قلعه نویی با نادیده گرفتن علی دایی، قصد داشته حضورش در تیم ملی 

را به خطر نیندازد.

آفتاب یزد: یوســف هاشمی زاده کاشــف برنج گیالنی هاشمی 
در ۷۴ ســالگی بر اثر بیمــاری ریوی صبح دوشــنبه در یکی از 
بیمارستان های رشت دار فانی را وداع گفت. »هاشمی زاده« خالق 
برنجی به نام هاشــمی بود که بیش از ۶۰ درصد از شــالیزارهای 
گیالن زیر کشت این محصول می رود. وی از کشاورزان فعال اهل 
روستای چاپارخانه خمام بود که با تالش های فراوان و مشاهدات 
میدانی و تجربی خود توانســته بود این برنج پرطرفدار گیالنی را 
کشف کند. حال کاربران شبکه های اجتماعی با پیام هایشان نسبت 

به این اتفاق ابراز ناراحتی کردند. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته اســت: »او ســواد نداشت اما 
تیزهوش بود و عاشق کشــاورزی. اولین بار یک خوشه برنج دانه 

درشــت در مزرعه اش پیدا کرد و فهمیــد که می تواند از آن برای 
تولید محصولی مرغوب اســتفاده کند. همیــن کار را هم کرد و 

نامش ماندگار شد«. 
دیگری نوشت: »ولی کاش کاشف برنج هندی در می گذشت«. 

یکی دیگر از کاربران اینطور می نویسد: »یوسف هاشمی، کشاورز 
 نمونه و کاشــف برنج ماندگار ایران درگذشــت. باقیات الصالحات 
از این باالتر نبود که واســه خودت گذاشــتی آقای هاشمی. برنج 
طارم هاشمی با اختالف خوشمزه ترین برنج دنیاست، روحت شاد«. 
کاربر دیگری گفته است: »االن دیگه فقط ماییم و آقای دم سیاه 

اعالء«. 
فرد دیگری نوشــت: »برنج کیفی هاشمی حاصل تالش، تجارب 

و مشــاهدات شخصی یوسف هاشمی زاده بود که تاثیر و تغییرات 
جدی در کیفیت کاشــت و برداشــت و طعم برنج گیالن زمین 

به وجود آورد«.

آیا میدانید برخالف تصور برخی روانشناســان 
که می گویند: »تخیــالت مثبت موجب بروز 
اتفاقات خوب می شود« برعکس، گاهی موجب 
دلخوری بعضی دیگر می شود؟ مثال در یادداشت 
شماره قبل، ما اعضای خبرچین در مورد توافق 
با عربستان و پیامدهای مثبت آن سخن رانده 
بودیم و مثبت اندیشــی کرده بودیم و صابون 
خیال به شــکم مالیده بودیم. اما بعد چاپ آن 
یک کاربری در تماسی با دفتر خبرچین هر چه 
دلش خواسته در کمال آزادی بیان به همکار ما 
یعنی آبدارچی مان گفته. مثال گفته: نوشته اید 
»کاش قیمت دالر ریزشــی شود، حتی کاش 
دالر بی ارزش شود جگرمان خنک شود«؟ شما 
 گرمی تان کرده، اگر می خواهید جگرتان خنک 
شــود خاکشــیر بخورید چکار به دالر دارید؟ 
 هرچند خدایی بعد از گرانی دالر قیمت خاکشیر 
هم باال کشید. اما این دالر لعنتی بی ارزش بشو 
نیست. یک چند تومانی شاید پایین بکشد اما 
بی ارزش نمی شود. دالر کاغذ پاره یا کاغذ باطله 
نیست که بی ارزش شود. تازه کاغذ باطله ها هم 

این روزها قیمت یافته اند!
یکی از دوستان شما نوشته: »باجناق من دالل 
بازاره. اما بعد توافق با عربســتان می گوید بازار 
ارز فایده نداره »کاســبی تحریم« فایده نداره، 
باید فکر شــغل دیگر بود. چرا باعث ناامیدی 
کســانی می شوید که در این بازار سال ها عرق 
ریختنــد؟ نه با یک گل بهار میشــه نه با یک 
توافق ارزونی میشــه. نه کاســب تحریم هم 
 بــا یکی دو تــا توافق به این زودی ها شــغل 

عوض می کنه!«
خجالــت نمی کشــید می نویســید: »پس از 
توافق ها قیمــت پرایــد را ۵۰ میلیون اعالم 
می کنیم«؟ ما مردیم و جنازه شــدیم که شما 
نرخ تعیین کنید؟ شما با تفکرات واپس گرایانه 
می خواهید پیشــرفت ها را به پسرفت تبدیل 
کنیــد و پراید ۳۵۰ میلیونــی را ۵۰ میلیونی 
کنیــد؟ ای خیالبافان کج اندیش کج فهم! این 

همه افراطی گری در خوش بینی جایز نیست.
مثال نوشــته بودید: »توافق های بیشتر آینده 
روشــن تر« یک چنین اغراقــی در آگهی های 
بازرگانــی هــم دیده نمی شــود. واقعا شــما 
فکــر می کنید با یــک توافق آینده روشــن 
میشــه؟ بیچاره ها! فکر می کنید با توافق ها، 
 جوجه کباب و چلوکباب ســر ســفره هایتان 

برمی گردد؟ خیر.
البته همــکار آبدارچی ما هم بــه وی گفته: 
تو بگو ســفره مــا بیچاره ها با چــی رنگین 
 میشه؟ متاســفانه وی پاسخ نداده و گوشی را 

قطع کرده!

خبرچین

با توافق 
آینده روشن میشه؟

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 

 

 دیالوگ 

بهتر اســت برای مصلحت دربار و اندرونی ها 
دست از خود خواهی بردارید!

جیران - حسن فتحی 

چهره جدید فرامرز خودنگاه مجری مردان آهنین بازتاب بسیاری داشت

سنگین ترین آیتم، گذِر عمره! 

درگذشت یوسف هاشمی زاده

داستان کاشف برنج هاشمی

علت مرگ تلخ و عجیب یک پیرزن۷۰ساله

چرا قلعه نویی اسم علی دایی را نمی آورد؟ 


