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گرینویچ

مفقودی 400پرونده ژاپنی
 

توکیو: پليس ژاپن گفت که یک بازپرس )کارآگاه( 
در غرب این کشور از آنجا که در حالت عادی نبوده، 
اسنادی حاوی اسامی یک مظنون به ارتكاب جرم 
و حدود 400نفر دیگر را در پرونده ای که روی آن 
کار می کرد، گم کرد. به گــزارش یورونيوز، زمانی 
که کارآگاه 49ساله حدود ساعت 5 صبح از خواب 
بيدار شده، متوجه گم شــدن کيفی شد که برای 
حمل اسناد از آن اســتفاده می کرد. پليس گفت 
این اسناد حاوی اطالعات شــخصی مانند تاریخ 
تولد، آدرس خانه و محل کار یک مظنون اســت 
اما این نهاد مشخص نكرد که تاکنون از این اسناد 
سوءاستفاده شده است یا خير. نيروهای پليس ژاپن 
از جابه جایی اسناد تحقيقاتی به خارج از محل کار 
بدون اجازه منع شده اند. پليس ژاپن گفت که این 
بازپرس مستقيما بدون بازگرداندن مدارک به محل 

کارش به کافه رفته بود.

کرونا رفتنی نیست

جايزه برای عامل قتل ماهی ها

ورشو: آنا موسكوا، وزیر امور اقليمی و محيط زیست لهستان 
می گوید: آزمایش هایی کــه روی آب رودخانه اودر در این 
کشور انجام شده، دليل مرگ دسته جمعی ماهی ها در این 
رودخانه را مشخص نكرده اســت؛ بنابراین برای پيدا کردن 
عامل تلف شدن ماهی ها جایزه تعيين کرده اند. به گزارش 
یورونيوز، نتيجه آزمایش ها نشــان می دهد ميزان نمک در 
آب رودخانه اودر زیاد بوده است. به گفته وی، آب رودخانه 
با جيوه سمی نشــده بود. آنا موسكوا افزود که آزمایش های 
سم شناســی در لهســتان برای تعيين دليل مرگ مرموز 
ماهی های اودر ادامه دارد. بنا به اعــالم وزیر امور اقليمی و 
محيط زیست لهســتان روی 7 گونه از ماهی های تلف  شده 
در رودخانه اودر آزمایش هایی انجام شده است. به گفته وی، 
نتيجه این آزمایش ها مرگ ماهی ها بر اثر وجود جيوه در آب 
را رد کرده است. با این حال نتيجه آزمایش دیگر موادی که 
ممكن است منجر به مرگ ماهی ها شــده باشد ادامه دارد. 
ماتئوش موراویتسكی، نخست وزیر لهستان هم دراین باره 
گفت: احتماال حجم زیادی از زباله شيميایی به طور عمدی 
در رودخانه اودر ریخته شــده اســت. وزیر کشور لهستان 
در همين راســتا جایزه ای حدودا 220هــزار یورویی برای 

شناسایی عامالن آلودگی رودخانه اودر تعيين کرده است.

کشف ردپای 12هزار ساله

  نیومکزيکو: باستان شناسان در آمریكا در بستر خشک یک 
رودخانه، ردپاهایی را کشــف کرده اند که می گویند متعلق به 
12 هزار ســال پيش و در اواخر عصر یخبندان اســت. دارون 
دوک و توماس اوربان، 2 پژوهشــگر در حوزه باستان شناسی و 
مردم شناســی، با خودروی خود در حال عبور از پایگاه نيروی 
هوایی هيل بودند کــه به صورت تصادفی وقتی از شيشــه به 
بيرون نگاه می کردند متوجه ردپاهای فسيلی شدند. آقای دوک 
در این باره به خبرگزاری فرانســه گفت: ما شواهدی از ردپای 
بزرگساالن با کودکان حدوداً 5 تا 12 ساله در محل پيدا کرده ایم. 
به نظر می رسد که این افراد در آب کم عمقی که زیر آن الیه ای از 
ِگل وجود داشته راه می رفته  و هرگامی که برمی داشته اند توسط 
شن ها پُر می شده است )همانطور که ممكن است آن را در یک 
ساحل تجربه کرده باشيد(. در همين حال زیر شن ها الیه ای از 
گل وجود داشــته که تغيير در آن پایدار بوده و باعث می شده 
ردپاها دست نخورده حفظ شــوند«. این دومين مورد کشف 

ردپای متعلق به انسان های اوليه در ایاالت متحده است.

به خنکای يک تاالب تابستانی- آمل/ عکس: همشهری-حامد عسگرپور اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

حقوق پنهان شهروندی

مقدمه اول: در یكی از دفاتر خدمات 
الكترونيک نوبت گرفتــم و به انتظار 
نشستم. دقایقی گذشت که ناگهان یكی از خانم های پشت کانتر 
توجهم را جلب کرد و همزمان او هم به من خيره شد و با یک مكث 
کوتاه همدیگر را شناختيم. سال ها پيش دانشجوی خودم بود در 
رشته حقوق. از پشت کانتر بلند شد آمد و ابراز لطف کرد و مدارکم را 
خواست تا کارم را انجام بدهد. هر چه مقاومت کردم که کارم در نوبت 
خودم انجام بشود، قبول نكرد. گفتم 16نفر قبل از من هستند و منتظر 
نشسته اند. گفت نگران نباش؛ چون کار آنها هم انجام می شود. این بود 
که من حتی جلوی کانتر هم نرفتم و او کارم را انجام داد و مدارک را 

تحویلم داد و خداحافظی کردیم.
 مقدمه دوم: فردای آن روز دختر خانمی زنگ زد و پرسيد آیا اگر 
در اداره ای که کارها نوبتی انجام می شود و ما هم در صف هستيم، 
مسئوالن مربوطه به دالیلی ما را مقدم بدانند و کارمان را راه بيندازند، 
آیا حق الناسی بر گردن ما هست؟ بعد خودش اضافه کرد حاال اگر 
حق الناس مالی هم نباشد، آیا وقتی که از آنها به خاطر جلوتر انداختن 
کار ما تلف می شود آیا به گردن ما نيست؟ با سؤال این دختر ناگهان 

به خود آمدم و یاد دیروز خودم افتادم.
پس از مقدمه: گاهی ما کارهایی می کنيم که به نظر خودمان اشكالی 
ندارد اما یا این نگاه خيلی ساده انگارانه است و یا داریم خودمان را گول 
می زنيم. درست است روزی که آن کارمند، به خاطر آشنایی کار من 
را انجام داد، حقی یا مالی از کسی به گردن من نيفتاد و کار همه هم 
انجام شد، اما آیا مسئوليت شرعی زمان تلف شده آنها هم به عهده 
من نيست؟ اگر کار من 10دقيقه هم طول کشيده باشد، یعنی کار 
هر کدام از آنها که قبل از من در نوبت بوده اند با 10دقيقه تأخير انجام 
شده و در مجموع 160دقيقه حق الناس به گردن من است. درست 
است که زمان قابل خرید و فروش نيست، ولی به هرحال ارزشی دارد 
که برای هر کس با توجه به نوع شغلش متفاوت است. تازه هيچ ارزشی 
هم که نداشته باشد، باالخره هر نوع انتظار و معطلی، اعصاب خردی و 
کالفگی دارد و قطعاً حقی است که نباید نادیده گرفته شود. ما گاهی 
خيال می کنيم حق فقط مالی است و اگر کسی دزدی کرد حق الناس 
به گردن دارد یا جسمی است و اگر کسی توی گوش دیگری زد دچار 

حق الناس شده است. این فكر درستی نيست.
متأسفانه یک رفتار رایج و غلط به ما یاد داده  است که زرنگ باشيم 
و زرنگی را در این می دانيم که بيرون از نوبت کارمان را راه بيندازیم. 
زرنگی را در توی صف زدن، ارتباط با مسئوالن، پارتی بازی و استفاده 
از رانت  رفاقت و فاميلی و... می دانيم و بــا افتخار برای هم تعریف 
می کنيم که زرنگی کردم و قبل از اینكه نوبتم بشــود، کارم را راه 
انداختم، زرنگی کردم با رئيس بانک کانــال زدم و وامم را خارج از 
نوبت گرفتم، زرنگی کردم و راه را بر آن خودرو بستم و خودم زودتر 
رفتم، زرنگی کردم و خارج از نوبت وارد مطب دکتر شدم وگرنه باید 
یكی دو ساعت در صف می نشستم. طرف با آب و تاب می گفت که 
آخر وقت وارد نانوایی شدم. دو، سه نفر در نوبت بودند. چشمكی به 
شاطر زدم و بيرون از نانوایی ایستادم. شاطر به نفر آخر که در نوبت 
ایستاده بود گفت نان به شما نمی رسد. او دست خالی رفت و بقيه هم 
که نانشان را گرفتند و رفتند، چهارتا نان داغ دستم داد. البته من هم 
توی نمایندگی خودرو هوایــش را دارم و هر وقت که می آید بدون 

نوبت کارش را راه می اندازم.
این نوع ادبيات و محاوره هایی اســت که در زندگی روزمره بسيار 
می شنویم. غافل از اینكه اینها زرنگی نيست؛ اینها باری سنگين از 
حق الناس است که نادانسته به دوش می کشــيم و یک روز درباره 
حقوق پنهان شهروندی که ضایع کرده ایم سين جيم خواهيم شد 

و باید پاسخگو باشيم.

خاطرات یک فروشنده

فرشته شیخ االسالم

دنیای ديگر

تقويم / زادروزعدد خبر

 آقای مشکی پوش

اصالتش به روستای کريان از توابع شهرستان 
میناب در استان هرمزگان برمی گردد، خودش اما 
25 مرداد 135۸ در محله شیر اول بندرعباس به 
دنیا آمد. رضا صادقی کارش را با تالوت قرآن آغاز 
کرد. بعد از مدتی عالقه مندی اش به موسیقی او 
را در مسیر خوانندگی قرار داد. در بیشتر آثارش، 
ترانه سرايی و آهنگسازی به عهده خودش است 
و در اشعار بندری اش از ســروده های ابراهیم 
منصفی و محمدعلی قويدل استفاده می کند. 
نخستین تجربه او در موســیقی آهنگ »راز 
عشق« در سال 13۷1 اســت. بعد از آن آهنگ 
»مشکی رنگ عشقه« و پوشیدن لباس مشکی 
حسابی نام او را سر زبان ها انداخت و باعث شد 
آلبوم »پیرهن مشکی« را به صورت رسمی و مجاز 
و با همکاری شرکت ايران گام ارائه کند. آلبوم 
»وايسا دنیا« دومین آلبوم رسمی صادقی بود 
که در سال ۸5 منتشر شد و موجی عظیم ايجاد 
کرد. رضا صادقی درنظرسنجی معتبر موسیقی 
دهه ۸0 ايران به عنوان های محبوب ترين چهره، 
بهترين اجرای صحنه ای و بهترين آلبوم، رتبه 
اول را کسب کرد و در بخش قطعه هیت، بهترين 
خواننده رتبه دوم را گرفت. چرا که صادقی در 
بخش اجرای زنده توانايی فوق العاده ای دارد و 
در دوره فعالیت اش، بیشترين تعداد کنسرت را 
در شهرهای مختلف ايران و جهان برگزار کرده 
 است. او جزو انگشت شمار خواننده های ايرانی 
است که قبل از انتشار آلبوم رسمی اجرای زنده 

داشته  است.
صادقی ارادت خاصی هم به امام رضا)ع( دارد، 
خودش می گويد: زمانی که بچه بوده با مشکل 
جسمانی مواجه شده است و پدرش گفته برای 
خوب شــدن حالش هر کاری می کند و هر جا 
الزم باشد، او را می برد به جز مشهد، به اين دلیل 
که »امام رضا)ع( آنقدر به ما حال خوب داده که 
نمی خواهم برای حال بد تو پیش ايشان برويم« 
همیشه صحبت پدر برايم سؤال بود اما بزرگ تر 
که شدم به اين نتیجه رسیدم طوری باشم که امام 

رضا دوستم داشته باشد.«
آقای مشکی پوش امروز 43ساله شد.

حافظ

صبحدم مرِغ چمن با گِل نوخاسته گفت

ناز کم کن که در اين باغ، بسی چون تو شکفت

آن طــور که مســئوالن کميته مقابله بــا کرونا 
می گویند، گویا داریم از موج هفتم این بيماری هم 
عبور می کنيم و این سویه از ویروس را هم پشت سر 
می گذاریم؛ البته هنوز موج هفتم به اتمام نرسيده 
است، اما به نظر می رسد از پيک یا قله این موج گذر 
کرده و دیگر شاهد روند کاهشی کرونا در کشور 
باشيم. آن عده ای که با شنيدن این خبر در رسانه ها 
خوشحال شده و ماسک ها را به هوا پرتاب کرده اند 
و رفته اند سراغ زندگی عادی شان، بهتر است خيلی 
هم خوشحال نباشند و یک ماسک نو بردارند و بزنند 
به صورتشــان، چرا که قرار نيست به این زودی ها 

خبری از روال عــادی زندگی 
باشد. همانطور که حميد سوری، 

اپيدميولوژیســت گفته: »تجربه 
دنيا از کرونا تجربه جدیدی است 

و تاریخ انقضای مشخصی هم ندارد.« 
به این معنی که ما حاال حاالها با این بيماری 

درگيریم و معلوم نيست این ویروس چند بار دیگر 
قرار است تغيير چهره بدهد و با سویه های جدید 
جنگ را دوباره آغاز کنــد. همانطور که می دانيد 
خوشبختانه ميزان کشــندگی ویروس در سویه 
اوميكرون برخالف واریانت دلتا پایين آمده بود و 
تعداد مرگ ومير به اندازه گذشته نبوده و نيست، اما 
هيچ تضمينی هم وجود ندارد که جهش های بعدی 
ویروس مجددا باعث شدت مرگ وميرها نشود. به 
همين دليل همچنان باید به مراقبت های بهداشتی 

ادامه دهيم تا 
زنجيره ویروس 
که هنوز فعال 
اســت، قطــع 
شــود. متخصصان 
می گوینــد اگــر مــا 
شــرایط را برای انتقــال ویروس و 
ابتالی بيماری فراهم کنيم، قطعا بيمار می شویم 
و این زنجيره انتقال هم چنــد حلقه دارد؛ مانند 
وجود عامل بيماری زا و تغييرات آن، وجود ميزبان 
حساس )افراد مبتال به نقص سيستم ایمنی(، امكان 
انتقال ویروس از فرد مبتال به فرد سالم، واکسن 
نزدن و...خالصه اش اینكه کرونا دست بردار نيست 
و در زندگيمان جا خوش کرده؛ بنابراین بيشــتر 

حواسمان به  خودمان و اطرافيانمان باشد.

ارغوان در ســایه می رویيد. ارغوان گياه 
بومی ســرزمين  ســایه نبود اما سایه 
اهلی اش کرده بود برای روز مبادا؛ همان 
مبادایی که مهمانان ســایه را ميزبانی 
کند؛ همان مبادایی که زینت بخش خانه 
ارغوان باشد برای سياه پوشان و گل به 
دستان. ارغوان قرار است دم در بایستد و 
بگوید زحمت کشيدید، قدم رنجه کردید 
آمدید تا سایه را بدرقه کنيد. حاال قرار 
است ارغوان ســایه هم باشد تا تاج های 
گل مهمانان، زیر شــاخه هایش دیرتر 
خشک شوند. قرار است سایه اش را پهن 

کند بر قوم و خویشانش.
ارغوان آن زمان که سایه بود ناز دار بود. 
مانند همگنان خود آفتاب پرست نشد 
و به ســایه خو کرده بــود. ارغوان ها بر 
خاکی لم یزرع می رویند اما ارغوان سایه، 
نازکشی داشت که هر روز از پشت پنجره 

احوالش را جویا می شد:
 آسمان تو چه رنگ است امروز؟

آفتابی ست هوا؟
یا گرفته است هنوز؟

و امان از روزی که ارغوان حالش گرفته 
بود. سایه هم صبوری اش را چال می کرد 
در باغچه و روزهای ســياهش را شعر 

می کرد و گردن ارغوان می انداخت:
آفتابی به سرم نيست
از بهاران خبرم نيست

آنچه می بينم دیوار است
آه این سخت سياه

آن چنان نزدیک است
راســت می گفت آفتابی به ســر سایه 
نبود چرا که غربت ســایه ای بيش نبود 
و خورشيدی نداشت تا دریچه های هر 
چه نور اســت را بتاباند به دلتنگی های 
سایه. سایه تا بود در گوشه ای از جهان 
قصه پــردازی می کرد. از ارغــوان جدا 
مانده اش می گفت و شمعی به یاد شهریار 
روشن می کرد. گاهی یاد جهان پهلوان 
تختی می کرد که روزی ســرزده آمده 
بود خانه اش و گاهی به ارغوان می گفت:

 ارغوان بيرق گلگون بهار
تو برافراشته باش

شعر خونبار منی
یاد رنگين رفيقانم را
بر زبان داشته باش

سپيد موی با ریشی بلند و قدی کشيده، 
خم می شــد تا برگ های قلبی شــكل 
ارغوان را نــوازش کند. حــاال آن قد و 
باالی ارغوان گون، که سال ها روی خاک 
تيمارش کرده بود می خواهد ســری به 
ریشــه های ارغوان بزند. قرار اســت به 
خاکی سفر کند که ارغوان در آن خاک 
اهلی شده بود. ریشه ها جای خود دارند 
اما شاخ و برگ ارغوان دل سایه را تنگ 

می کند:
ارغوانم آنجاست
ارغوانم تنهاست

ارغوانم دارد می گرید...
چون دل من که چنين خون آلود

هر دم از دیده فرو می ریزد
حاال که ســایه قرار اســت همســایه 
ریشــه های خاکی ارغوان شود ارغوان 

را نازکشی نيست.
 ارغــوان حــاال در تنهایــی خویش 
می خواهد بر اصالتش تكيه زند. بر سایه، 
دل خوش نكند که دیگر هيچ سایه ای 
ســایه نمی شود. قرار اســت روی پای 
خودش بایستد چرا که یک خانه است 
و یک سایه که نيست و یک ارغوان. قرار 
است به آفتاب ســالمی دوباره بگوید 
و زیســتش را تجربه ای نو آغاز کند و 

بلند بخواند: 
آه بشتاب که هم پروازان

نگران غم هم پروازند
برای ما که نه ارغوانيم و نه سایه، قراری 
نيست. قرار نيست بی سایه بر دیوارهای 
سياه جنگ بيندازیم. قرار است ارغوان را 
تكثير کنيم و ژنش را در سرزمين عرفان 
و شــعر بپرورانيم. قرار است سایه ها را 
ارج نهيم و زیر نســيم خوششان دمی 

بياسایيم و فقط یاد بياوریم که:
 اندر این گوشه خاموش فراموش شده

کز دم سردش هر شمعی خاموش شده
باد رنگينی در خاطرمن

گریه می انگيزد
و اینچنين مــزه گل ارغــوان ترش تر 

می شود اما هنوز ترشی مطبوع دارد.

گنج واژه

هستی پودفروش

ارغوان در سایه رویید 

سید محمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

پيرمرد الغر و خشكيده بود و پشت 
گردنش شيارهای عميقی داشت. 
لكه های قهوه ای  رنگ سرطان خوش خيم پوست که از بازتاب 
آفتاب بر دریای گرمســير پدید می آید روی گونه هایش بود. 
لكه ها هر دو سوی چهره اش را تا پایين پوشانده  بود و از کشيدن 
ریسمان ماهی های سنگين بر کف دستهایش خط های عميقی 
افتاده بود. اما هيچ کدام از این خط ها تازه نبود. مانند شيارهای 

بيابان بی ماهی، کهنه بود.

رضا معروفــی: هی پســر. چار تا 
چایی. پنج تا تخم مرغ می ندازی 
تو کره... محلی. زرده شو به هم نزنيا. می خوام وقتی می خورم، 
ببينم. رؤیت کنم. زرده شو که به هم می زنن و جنجال تو تابه 
راه می ندازن و جنگ بين زرده و سفيده و کره و نمک و دوپر 
گوجه فرنگی مغلوبه می شه، می ذاره جلوت، جيگر می خواد... 

جيگر می خواد بگه این محلی نيست!

ارنست همینگوی

مسعود کیمیایی

پیرمرد و دريا

دیالوگ

بوک  مارک

حکم

فهرســت کافه را  
گذاشتم روی ميز 
و چند قدم، عقب عقب رفتم. مرد گفت: 
این دفعه به مناســبت سالگردمان، یک 
چيز شيرین سفارش بدهيم. زن گفت: 
تو که می دانی من برنامــه تغذیه ام را به 
هم نمی زنم، چرا پيشنهاد می دهی؟ مرد 
اصرار کرد که به خاطر من و سالی یک بار 
که چيزی نمی شود و تو که مالحظه ای 
برای ســالمتی ات نداری و اینها. زن هم 
جواب داد، بحث سالمتی نيست . تو که 
می دانی مــن روی ایده هایــم برای نوع 
زندگی پافشاری دارم و تو باز فردیت من 
را نادیده می گيری و کيفش را از روی ميز 
برداشــت و رفت و مرد هم منوی کافه را 
برداشت و سر راه، روی کانتر گذاشت و با 

نگاه، عذرخواهی کرد و رفت.
یاد دانشــگاه افتادم و بحث مدرنيته و 
ما کــه راه فــراری از آن نداریــم و باید 
خودمان را تعریــف کنيم و فردیت فرد، 
به مثابه بــودن و اینها. فكــر کردم این 
شعارها کجای زندگی ما جا دارند! صرف 
پافشاری روی اسپرسو خوردن، فردیت 
و معنای زندگی ما تعریف می شود؟ آیا 
فردگرایی منظورش این نيســت که در 
برابر عوامل خارجی، مثل حكومت ها و 
دولت ها یا هر سيستم همگون سازی مثل 
رسانه ها، حواســمان به نيازها و اهداف 
فردی یا خانوادگی مان باشد. همكارم که 
دانشجوی علوم سياسی است، گفت توی 
فكری! دیدم که ميز 3ســفارش نداده، 

رفتند.
گفتم که بــه آدميزاد فكــر می کنم. به 

تک تک آدم ها و تعریفشان از خودشان.
دوستم آن فردگرایی در برابر سيستم 

را خيلی دوســت داشت ولی گفت اگر 
حواســمان نباشــد به آنی می افتيم 
آن ور بوم و خودمان را اول به غریبه ها 
بعد به دیگراِن کمــی دورتر و بعدتر به 
عزیزانمان ترجيــح می دهيم. که آن 
هم باز تا زمانی که بتوانيم بين اهداف 
و نيازهایمان جمع ببندیم، ضرر ندارد 
ولی خدا نرســاند روزی کــه نتوانيم 
دیگــران مهم زندگی مــان را ببينيم. 
قدرت دیدنشان را که از دست بدهيم، 
دیگــر نمی توانيم درکشــان کنيم، 
دیگر نمی فهميم شــان و هی فاصله و 
هی دنيای کوچــک خودمان. از طرف 
دیگــر، آن زندگی مان هم یا تالشــی 
برای ورود و نفوذ به دنيای ما شــكل 
می گيرد یا نمی گيرد یا خسته و تسليم، 
عقب نشينی می کنند و آنها هم سعی 
می کنند دنيای شخصی شان را بسازند 
یا شــاید در دنيای دیگران، ســرکی 
بكشند، فرقی نمی کند، نتيجه همچنان 
فاصله ما آدم هاست؛ که می شود همين 
دنيایی که بــرای خودمان درســت 
کرده ایم. یک تنهایی و یک حصار که 
فكر کردیم برای دفاع از فردیت مان دور 
خودمان کشيدیم ولی بعد به انزوایی 
افتادیم که انداخت مان گوشــه رینگ 
جهان و هی حالمان بد شــد که بهتر 
نشد.  فهرست کافه را گذاشتم سر جایش 
و دیدم هر جور نگاه می کنم، این فردیت 
را نمی فهمم و نمی خواهم. زنگ زدم به 
خواهرم که ســاعت چند برمی گردی، 
ماشــين نگير، خودم می آیم دنبالت. با 
این که تنهایی را می پسندم. اما امروز فكر 
می کنم اگر کمی هم مواظب سليقه هایم 

نباشم، چيزی در دنيا تكان نمی خورد.

بی تعارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شــد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا بــرای رســاندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار


