طرح روز

فناوری

اد وکسلر

اکتشاف در عمق  ۱۰۰متری دریا با زیردریایی شخصی
یک شــرکت هلندی ،نوعی زیردریایی ابداع
کرده اســت که میتواند امکان اکتشــاف در
عمق  ۱۰۰متری را فراهم کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آیای ،شاید یک
وسیله نقلیه که قابلیت حرکت در عمق ۱۰۰
متری آب را دارد ،امکان اکتشاف در دریاهای
عمیق را به سادگی فراهم کند.
زیردریاییهــا ،اختراعات عجیبی هســتند و
امکان اکتشــاف در دریاهای عمیقی را فراهم
میکنند که انســان توانایی رفتــن به آنها را
ندارد .در هر حال ،تاکنون اینکه هر شــخص،
زیردریایی مخصوص به خود را داشــته باشد،
امر کم سابقه ای بود.
شــرکت «یوبوت ورکس»( )U-Boat Worxدر هلند ،وسیله نقلیه شگفتانگیزی موسوم به «نمو»( )Nemoارائه داده
اســت که میتوان از آن برای اکتشافات زیردریا اســتفاده کرد .نمو ،یک زیردریایی بسیار کوچک و قابل حمل است که
میتواند تا عمق  ۱۰۰متری دریا برود.
شرکت یوبوت ورکس تاکنون دو بار در رقابتهای بینالمللی طراحی ،به خاطر طراحی نمو و قدرت حمل و نقل آن برنده
جایزه شده است.
نمو را میتوان به سادگی به پشت خودرو متصل کرد تا امکان جابهجایی آن فراهم شود .همچنین نمو آنقدر کوچک است
که روی بسیاری از کشتیها جا میگیرد .ارتفاع نمو  ۵۱.متر و وزن آن  ۲۵۰۰کیلوگرم است.
نمو برای راننده و یک مسافر ،جای کافی دارد .اگر کسی بخواهد راندن نمو را یاد بگیرد ،باید آموزشهایی را طی یک دوره
 ۱۲روزه بگذراند تا چگونگی استفاده از آن را بیاموزد.
یک نکته مثبت درباره نمو این اســت که سیســتم تهویه دارد و کاربر میتواند در یک فضای خنک به اکتشاف زیر دریا
بپردازد« .جولیا سیمپســون» ( ،)Julia Simpsonمدیر ارتباطات شرکت سازنده گفت :نمو برای سفر در مسافتهای
طوالنی و مقاصد بکر و دور از دسترس طراحی شده است.
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حدیث روز
حضرت محمد(ص):
بیماران را عیادت کنید و بگوئیدشان که برای شما دعا کنند که دعای
بیمار مستجاب و گناه او آمرزیده است.
(نهجالفصاحه)

رئیس جمهور آمریکا به تازگی درباره وضعیت وخیم کرونا در ایاالت متحده و تعداد فوتیها در این کشور
از عبارت «همینی که هست» استفاده کرد

فیلم بازی
یک قــدم کوچک ()One Small Step
یک پویانمایی کوتاه بــه کارگردانی اندرو
چســورث و بابی پونتیالس اســت که در
سال  ۲۰۱۸منتشر شد .این پویانمایی در
نود و یکمین دوره جوایز اسکار نامزد جایزه
اسکار بهترین پویانمایی کوتاه شدهاست.
انیمیشن کوتاه «یک قدم کوچک» اولین
ساخت ه استودیو  TAIKOاست و داستان
دختر بچهای به نام لونا اســت که رویای
فضانورد شــدن را در سر میپروراند .اثری
تاثیرگذار و زیبا کــه طرفداران آثار مدرن
اســتودیوهای دیزنی و پیکســار با حال و
هوای آن آشنایی دارند .این انیمیشن به خوبی توانست به عنوان اولین اثر این استودیو ،نام آن را در صنعت انیمیشن سازی
به گوش همگان برساند و با شروعی فوق العاده ،جوایز زیادی را در جشنوارههای مختلف کسب کند.انیمیشن کوتاه «یک
قدم کوچک» از نظر بصری بی نهایت چشــم نواز است ،سعی دارد داســتانی الهام بخش را با استفاده از تحریک عواطف
انسانی و حس همذات پنداری روایت کند...

روزنامهبازی
روزنامه اطالعات –  20مرداد 1360
خبر اصلی روزنامه اطالعات به سخنان
امــام خمینی اختصاص داشــت .تیتر
اصلی این خبر چنین بود «:خود ملت
باید گروه اطالعاتی باشند».
بنیانگذار انقالب در آن زمان گفته بود:
« به حسب تکلیف شرعی به همه ملت
عرض می کنم که هر منزلی ،دو سه تا
منزل اطراف خانه خودش را ببیند چه
می گذرد؟»
ان روزهــا ،روزهــای اوج درگیــری
نیروهای سازمان مجاهدین (منافقین)
با نیروهای انقالب بــود .اتفاقا یکی از
تیترهای اخبار روزنامه اطالعات چنین
بــود« :دهها عضو نظامــی و تدارکاتی
مجاهدین خلق دستگیر شدند».

جواد لگزیان

فقط استدالل
مدتها از آن زمان گذشــته است که یک نفر میتوانســت تمام آثار مهم فلسفه غرب را بخواند .برای
مطالعه همه جور موضوعی -از کتاب فیزیک گرفته تا حســاب دیفرانســیل و انتگرال و دستور زبان و
زیستشناسی -راهنماهای مفصل تدوین شــده است اما تقریباً هیچ منبعی وجود ندارد که به عنوان
راهنمای مطالعه آثار فلسفی عمل کند.
فقط اســتدالل نوعی دایرةالمعارف فلسفی است :دایرةالمعارفی با  ۱۰۰مدخل ،برای معرفی مهمترین
استداللهای فلسفه غرب .هر یک از صد فصل کتاب محتوایی مستقل دارد که به بیان فرض و نتیجه و
گامها و همینطور قواعد منطقی بهکارگرفتهشده در استدالل میپردازد ۱۰۰ .فصل کتاب در  ۶بخش
تدوین شدهاند که به ترتیب عبارت اند از« :فلسفه دین»« ،متافیزیک»« ،معرفت شناسی»« ،اخالق»،
«فلسفه ذهن» و «علم و زبان».
کتاب «فقط استدالل» (مهم ترین  ۱۰۰استدالل فلسفه غرب) نوشته مایکل بروس و استیون باربن به
تازگی با ترجمه میثم محمدامینی توسط نشر نو در  ۶۳۰صفحه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

استبداد :بیست درس از قرن بیستم

«در قرن بیســتم ،دموکراسیهای اروپا به ورطه فاشیسم و نازیســم و کمونیسم سقوط کردند .تاریخ
اروپای قرن بیســتم نشان میدهد که جوامع ممکن است از هم بپاشــند ،دموکراسیها ممکن است
سرنگون شــوند ،نظامهای اخالقی ممکن است فرو بریزند ،و انسانهای عادی ممکن است خود را در
موقعیتهایی غیر قابل تصور بیابند».
بیســت درس درباره اســتبداد در بیست فصل کتاب از تیموتی اسنایدر اســتاد تاریخ دانشگاه ییل و
متخصص تاریخ اروپای شــرقی و مرکزی را در کتاب امروز بخوانید :پیشاپیش اطاعت نکنید ،از نهادها
دفاع کنید ،حواستان به کشور تک حزبی باشد ،در مورد چهره جهان احساس مسئولیت داشته باشید،
اصول اخالق صنفی  -حرفهای را از یاد نبرید ،حواســتان به شــبه نظامیان باشد ،اگر مجبورید مسلح
باشید فکورانه عمل کنید ،متمایز شوید ،با زبان تان مهربان باشید ،به حقیقت باور داشته باشید ،تحقیق
کنید ،با دیگران چهره به چهره شوید و گپ بزنید ،سیاست جسمانی را به کار ببندید ،پایههای زندگی
خصوصی را محکم کنید ،در کارهای خیر مشارکت کنید ،از همتایان تان در کشورهای دیگر بیاموزید ،حواس تان به کلمات خطرناک
باشد ،وقتی که محال از راه میرسد آرامش خود را حفظ کنید ،میهن دوست باشید ،تا میتوانید شجاع باشید...
کتاب «استبداد» (بیست درس از قرن بیستم) نوشته تیموتی اسنایدر با ترجمه پژمان طهرانیان توسط نشر نو با  ۱۲۰صفحه ،شمارگان
هزار و  ۱۰۰نسخه و قیمت  ۱۱هزار تومان منتشر شده است.

دانستنیها
شناسایی یک درمان جدید برای بیماری قلبی

چهرهها
امین تارخ؛ هنرپیشه
امین تارخ (زاده  ۲۰مرداد  ۱۳۳۲در شیراز) ،هنرپیشه تئاتر ،سینما و تلویزیون و
مدرس رشته بازیگری است که در فیلمها و نمایشها و مجموعههای تلویزیونی
فراوانی بازی کردهاســت .نخستین فیلمی که بازی کرد مرگ یزدگرد و یکی از
معروفترین نقشهایش ابن سینا در سریال بوعلی سینا است.
امین تارخ به مدت  ۲۵سال است که به عنوان هنرپیشه آزاد به فعالیت میپردازد
و نقشهای زیادی را در فیلمها و ســریالهای تلویزیونی و تئاتر ایفا کردهاست.
تارخ هم به عنوان هنرپیشــه و هم به عنوان عضو هی داوری در جشنوارههای
ملی بیشمار و همینطور به عنوان عضو هیات مدیره خانه سینما حضوری فعال
داشتهاست .او همچنین به عنوان میهمان به جشنوارههای مسکو ،ژاپن و آلمان
دعوت شد .او در سال  ۱۳۷۳اولین مدرسه بازیگری را به نام کارگاه آزاد بازیگری
در تهران تأســیس کرد که یکی از مؤسسات آموزش بازیگری سینما در ایران
محسوب میشود .فارغالتحصیالن کارگاه آزاد بازیگری تا سال  ،۱۳۸۷تعدادی از
جوایز هنرپیشه برتر را به خود اختصاص دادهاند .از فارغ التحصیالن این مؤسسه
که وارد عرصههای بازیگری شــدهاند میتوان افراد ذیل را نام برد:حبیب رضایی ،مهتاب کرامتی ،ترانه علیدوستی ،شهاب
کســرایی ،پوریا پورســرخ ،مریم بوبانی ،بیتا بادران ،غزل صارمی ،مجید مشیری ،رامین راستاد ،مهدی امینی خواه ،شبنم
مقدمی ،شــهرام قاعدی ،بیتا سحرخیز ،شهناز شهبازی ،مینا احمدوند ،پاشا رستمی ،فرانک حیدریان و  ...در سال ۱۳۷۹
این مؤسسه اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بینالمللی آموزش بازیگری کرد و امین تارخ به مرکز فیلیندرز درامای
اســترالیای جنوبی دعوت شــد .او دو سال با عنوان مدرس در این دانشگاه تدریس کرد .تارخ از سال  ۱۳۷۶به عنوان یکی
از چهرههای برتر احیای تئاتر ایران شناخته شد .او در هجدهمین جشنواره تئاتر و فیلم فجر هم به عنوان یکی از اعضای
هیات داوران و هم به عنوان یکی از کارگردانهای هنری حضور یافت.

پژوهشگران «موسسه علوم کارنگی»( )CISآمریکا ،یک
درمان جدید برای گرفتگی شــریانها و مشکالت دیگری
که از تجمع چربی مضر ناشی میشوند ،شناسایی کردهاند.
به گزارش ایســنا و به نقل از مدیکالاکســپرس« ،استیو
فاربــر» ( ،)Steve Farberسرپرســت این پروژه گفت:
بیماریهــای قلبــی -عروقی هنگامــی رخ میدهند که
لیپیدهای خــون در دیوار ه رگها تجمــع میکنند .این
بیماریهــای پیچیده ،حدود یک ســوم جمعیت جهان
را تحــت تاثیر خود قرار میدهنــد؛ در نتیجه درک ما از
مکانیسم تنظیم کننده سطح لیپید ،پیامدهای مهمی در
حوزه سالمت به همراه خواهد داشت.
لیپیدها به واســطه پروتئینی موسوم به «آپولیپوپروتئین
ب» ( ،)ApoBدر دســتگاه گردش خون حرکت میکنند .این ترکیب لیپید و پروتئین ،لیپوپروتئین حاوی آپولیپوپروتئین ب نامیده
میشــود و بــرای انتقال لیپیدها از روده و کبد به بافتهای بدن ضروری اســت .در هر حال ،از آنجا کــه این ترکیب میتواند به بروز
بیماریهای قلبی -عروقی بیانجامد ،کلسترول بد هم نامیده میشود.
فاربر و گروهش در این پژوهش جدید ،بر پروتئینی تمرکز کردند که برای تولید لیپوپروتئین حاوی آپولیپوپروتئین ب ضروری است.
این پروتئین موســوم به « ،»MTPلیپیدهــا را به آپولیپوپروتئین ب انتقال میدهد که مرحله مهمــی در تولید لیپوپروتئین حاوی
آپولیپوپروتئین ب به شمار میرود.
پروتئیــن  MTPمیتواند انواع گوناگون لیپید از جمله تریگلیســیرید را به لیپوپروتئین حــاوی آپولیپوپروتئین ب انتقال دهد اما
پژوهشــگران برای نخستین بار نشان دادند که جهش در  MTPمیتواند بارگیری تریگلیسیرید و انتقال آن به آپولیپوپروتئین ب را
متوقف کند .پژوهشهای پیشــین نشان دادهاند که جهش در  MTPمیتواند به بروز اختالل سوءجذب منجر شود .روده هنگام بروز
این نوع اختالل ،در جذب چربیها و ویتامینهای محلول در چربی دچار مشــکل میشــود .این اختالل میتواند به مشــکالتی مانند
کاهش شــدید وزن و ســوءتغذیه بیانجامد اما پژوهشگران در این بررسی جدید دریافتند که گورخرماهی دارای این جهش ،به اختالل
سوءجذب یا نقص رشد مبتال نمیشود زیرا میتواند نوعی لیپید موسوم به «فسفولیپید»( )phospholipidsرا به لیپوپروتئین حاوی
آپولیپوپروتئین ب تبدیل کند.
«مردیث ویلسون» ( ،)Meredith Wilsonاز پژوهشگران این پروژه گفت :پژوهش ما امکان طراحی انواع بیشتری از مهارکنندههای
 MTPرا فراهم میکند تا سطح تریگلیسیرید در حال گردش بدون عوارض جانبی کاهش یابد.

قاب

آسوشیتدپرس

مرتضی پاشایی؛ خواننده
مرتضی پاشــایی (زاده  ۲۰مرداد  – ۱۳۶۳درگذشته  ۲۳آبان  )۱۳۹۳خواننده،
نوازنده و آهنگساز پاپ ایرانی بود .پاشایی در سال  ۱۳۸۹با قرار دادن ترانههایش
در اینترنت به شــهرت رسید .او نخستین آلبوم خود« ،یکی هست» را در سال
 ۱۳۹۱منتشــر کرد .آلبومهای «گل بیتا» و «اسمش عشقه» دو آلبوم دیگر او
هســتند که تا پیش از درگذشتش بهصورت رسمی منتشر نشدهبودند و آلبوم
«اسمش عشقه» در تابستان  ۹۴بهطور رسمی منتشر شد.
وی از آذر  ۱۳۹۲به تشخیص پزشکان به سرطان معده مبتال شد و در  ۲۳آبان
 ۱۳۹۳در ۳۰سالگی درگذشت .او دانشجوی رشته گرافیک بوده و از کودکی به
موســیقی عالقه داشتهاست .موسیقی را از چهاردهسالگی با نواختن گیتار آغاز
کرد .مرتضی پاشایی از سال  ۱۳۸۹با انتشار اینترنتی قطعات خود شروع به کار
کرد .او با قطعه «یکی هســت» به شهرت رسید .صدای خاص و احساسی بودن
ترانههایش او را از سایر خوانندهها متمایز میکرد .ترانه سرای بیشتر آهنگهایش
مهرزاد امیرخانی بود ،که البته رابطه صمیمی با یک دیگر داشتهاند .کارشناسان،
او را از پیروان ســبک شــادمهر عقیلی میدانند .مرتضی پاشایی در پاییز ســال  ۱۳۹۱باانتشار آلبوم یکی هست به جمع
خوانندگان دارای آلبوم پاپ ایران پیوســت .ترانه «یکی هســت» از کارهای شاخص پاشایی دانسته میشود .پاشایی ترانه
«عصر پاییزی» را برای مجموعه تلویزیونی به همان نام ساختهبود که مسئوالن صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به
آن اجازه پخش ندادند .پاشایی نیز «عصر پاییزی» را در اینترنت منتشر کرد که به یکی از محبوبترین ترانههای او تبدیل
شد .او همچنین ترانه «نگران منی» را بهعنوان تیتراژ برنامه تلویزیونی ماه عسل سال  ۹۳اجرا کردهبود و ترانه «مثل شیشه»
و «تو راست میگی» را برای فیلم مثل شیشه خواند.

پیشبینیهاییکگشایشدرامور اقتصادی
سیدحمید حسینی

پیشنهاد
یک قدم کوچک

نگاه

صدماتی که انفجار هفته گذشته بیروت به خانههای لبنانیها در نزدیکی بندر بیروت وارد کرده است

هنوز موضوع ارز صادراتی و شــیوه بازگشت آن مورد اختالف
صادرکنندکان با بانک مرکزی است و در این زمینه نیز به اتفاق
دو تن از دوســتان نشستی با آقای دکتر خاندوزی نایب رییس
کمیســیون اقتصادی مجلس داشتیم و با توجه به اینکه اغلب
تصمیمات ارزی در شــورای سران قوا اتخاذ می گردد ،خواستار
فعال شــدن نمایندگان مجلس در جلسات ســران و کارگروه
شــدیم ،با توجه به تجربیات پیمان سپاری در سال  ۷۴تا ۷۸
بهتریــن روش را اعالم لیســت مجاز اقــام واردات در مقابل
صادرات می باشــد تا تکلیف همه روشن و از تصمیمات خلق
الساعه جلوگیری شود.
دوشنبه جلسه هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
را بصورت مجازی برگزار و موضوعات مختلفی مورد تبادل نظر
قرار گرفت و مقرر شد برای تشویق اعضا به بازگشت ارز صادراتی
مکاتبه و مشکالت اعضا را از طریق بانک مرکزی اقدام نماییم و
درخواست کنیم که بانک مرکزی برای ثبت کورتاژهای صادراتی
پنج ماهه اول ســال  ۹۷مجددا ســامانه را فعال کند ،ضمنا با
توجه به موافقت اتاق ایران با برگزاری مجامع عادی وفوق العاده
غیر انتخاباتی به صورت محازی ،مصوب شــد که در اسرع وقت
مجمع فوق العاده اتاق مشترک را برای تصویب اساسنامه جدید
اتاقهای مشترک برگزار کنیم وانشاهلل راه برای برگزاری مجمع
انتخاباتی اتاق و هموار گردد .ضمنا یک نشســت هم اندیشی
در اتحادیه اپکس با موضوع قیر تهاتری داشــتیم و نقطه نظر
اغلب حاضران مخالفت با توزیع قیر تهاتری به شکل سابق بود و
آسیبهای قیر تهاتری بصورت کارشناسی بیان گردید ،ضمنا به
آثار منفی آن بر صادرات و ارزش گذاری گمرگ اشاره گردید ،با
این حال اتحادیه در صورتی که اشکاالت این پروژه رفع و همه
مراحل خرید تا مصرف آن شفاف و در سامانه ثبت شود مخالفتی
با تخصیص یک میلیون تن وکیوم باتوم ندارد.
در این نشست مقرر شد که با وزارت نفت جهت افزایش عرضه
وکیوم باتوم و با گمرگ جهت اصالح مدل قیمت گذاری ارزش
صادراتی قیر مکاتبه و تبادل نظر شود.
هنوز موضوع ارز صادراتی و شــیوه بازگشت آن مورد اختالف
صادرکنندکان با بانک مرکزی است و در این زمینه نیز به اتفاق
دو تن از دوســتان نشستی با آقای دکتر خاندوزی نایب رییس
کمیســیون اقتصادی مجلس داشتیم و با توجه به اینکه اغلب
تصمیمات ارزی در شــورای سران قوا اتخاذ می گردد ،خواستار
فعال شــدن نمایندگان مجلس در جلسات ســران و کارگروه
شــدیم ،با توجه به تجربیات پیمان سپاری در سال  ۷۴تا ۷۸
بهتریــن روش را اعالم لیســت مجاز اقــام واردات در مقابل
صادرات می باشــد تا تکلیف همه روشن و از تصمیمات خلق
الساعه جلوگیری شــود .باتوجه به اینکه در قانون بودجه سال
 ، ۹۹صادرات ترهبار و خدمات از پیمان ســپاری معاف است با
آقای کریمی بانک مرکزی پیگیر چرایی عدم اجرای آن شــدم
که ایشــان به مصوبه سران قوا اشاره می کنند ولی از کانالهای
مختلف پیگیر اجرایی شدن این مصوبه هستم،
اتفاق ناگوار هفته انفجار بندر بیروت بود که منجر به کشــته و
زخمی شدن تعداد زیادی انسان بیگناه گردید و حدود  ۳۰۰هزار
نفر از مردم بیروت بی خانمان شدند ،تالشهایی صورت گرفت
که این حادثه را به حزب اهلل و ایران نســبت دهند که با اطالع
رسانی بموقع و کارشناسی دولت لبنان خنثی شد ،ایران از اولین
کشورهایی بود که کمکهای دارویی و غذایی به لبنان ارسال نمود
و با مردم این کشور ابراز همدری نمود.
خبر خوب این هفته ،موافقت سران قوا برای بازگشایی در امور
اقتصادی کشور می باشد که محورهای آن اعالم نشده و بعد از
سخنان رییس جمهور  ،فعاالن رسانه ای در حال پیش بینی این
گشایش می باشند .عده ای گشایش را مربوط به پذیرش اف ای
تی اف و آزاد شــدن منابع ایران در خارج از کشور دانسته اند،
بعضا نیز انتشار اوراق پیش فروش نفت به مردم را مطرح کرده
اند و من باور دارم که این گشایش در رابطه با استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی برای انتشار اوراق است ومنابع حاصل از آن
برای جبران خســارتهای کرونا بر بنگاههای کوچک و متوسط
ومردم استفاده خواهد شد .به قول آقای حسام الدین اشنا،،باید
تا هفته آینده صبر کرد و امیدوار بود که این راهکار با نگاه بلند
مدت و در راستای اصالح ساختار اقتصاد کشور باشد.
بعدالتحریر:
هفته قبل آمادگی مصاحبه نداشتم و اغلب تماسهای خبرنگاران
عزیز را پاسخگو نبودم و فقط یک مصاحبه با خبرگزاری فارس
در مورد توقف پروژههای فنی و مهندسی عراق داشتم ،به نوبه
خــودم روز خبرنگار را از طریق فضای مجــازی به این عزیزان
تبریک گفتم و آرزو میکنم این عزیزان در راستای اطالع رسانی،
شفافیت و گفتمان سازی موفق باشند .و مهمتر از همه اینکه غم
هجران ابدی مادر عزیز و سفر کردهمان به سوی خدای متعال
،اگر چه برای او راحتی و آسایش است ولی برای بازماندگان اندوه
و تنهایی را همراه داشت و اکنون جز با پناه بردن به مشیت الهی
و طلب غفران برای آن عزیز سفر کرده ،چارهای نیست.
بــا نهایت احتــرام و با عرض ادب و ســپاس از یکایک فامیل،
دوســتان و آشنایان که در مراســم مادرمان مرحومه محترمه
اسدی شرکت و یا با پیام و تلفن ابراز همدردی نمودند و موجب
تسلی خاطرمان شدند صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری مینماییم.
امیــدوارم خداوند بزرگ عنایتی فرماید تا بتوانم لطف و محبت
عزیزان را جبران نماییم.آمین یا رب العالمین
با توجه به اینکه برگزاری مراسم یادبود امکان پذیر نبود پس از
عید قربان به تهران بازگشتم و با توجه به اینکه در خانه پدری
آشنایان جهت تسلیت حضور یافته بودند و وضعیت رفسنجان
هم در رابطه با کرونا قرمز بود ،دورکاری کردم و در جلســه ای
شرکت نکردم تا تست کرونا(  )PCRدادم ،در رفسنجان تست
آنتیبادیمان منفی بود با این حال احتیاط کردیم و تست دادیم،
خوشبختانه نتیجه منفی بود و خیالم راحت شد .عید سعید غدیر
را خدمت همه عزیزان تبریک عرض کرده و دعا میکنم که به
حق موال علی ،مصیبت کرونا از کشور رخت ببندد و روزانه شاهد
مرگ صدها نفر از عزیزان در کشور نباشیم ،انشاهلل
منتشر شده در وبسایت نویسنده ۱۹ .مرداد ۱۳۹۹

