
   سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور: 
راهيابي تيم ملي ايران به جام جهاني موجي 
از شادي و شعف را براي ملت ايران به ارمغان 
آورد. اي��ن موفقيت بزرگ را ب��ه مردم غيور 
كشور تبريك مي گويم و از بازيكنان توانمند و 

باغيرت تيم، صميمانه سپاسگزارم. 
   غالمحسين محسني اژه اي، رياست 

قوه قضائيه: 
از بازيكنان تيم ملي فوتبال كه جلوه ديگري از 
ايران قوي را به جهان نشان دادند و به رقابت هاي 
جام جهاني صعود كردند، تشكر مي كنم و اين 

موفقيت را به ملت ايران تبريك مي گويم. 
   ص�ادق س�تاري فرد، مع�اون وزير 

آموزش وپرورش: 
تبري��ك به اي��ران؛ پنج صحنه زيب��اي اين 
حماس��ه ملي: ۱- اس��تمرار افتخارآفريني 
بازيكني كه از مدارس و تيم هاي دانش آموزي 
رشد كرد. ۲- حضور نجيبانه و متمدنانه بانوان 

ايراني. ۳- نشستن معاون اول رئيس جمهور 
در بين مردم عادي. ۴- بازي زيبا و جوانمردانه 
تيم ملي باشخصيت عراق. ۵- بوسيدن دست 

پدر، توسط عابدزاده پسر. 
  سيدمحسن دهنوي، نماينده مردم تهران: 
خدا قوت به بازيكنان و كادر تيم ملي فوتبال. 
حضور در جام جهاني هميشه غرورانگيزه اما 
شكستن ركورد سريع ترين صعود، شادي  مون 
رو مضاعف كرد. اميدوارم در جام جهاني هم از 

اين ركورد شكني ها داشته باشيم. 
   احسان محمدي: 

بازي كه تمام شد امير عابدزاده وسط شادي 
گفت: ميش��ه بابام بياد تو جشن؟ با مكافات 
رفتم  جايگاه ويژه گفتم آقاي عابدزاده، امير 
ميگه بياييد! با تعجب گفت: امير؟ بريم! بريم! 
آمديم كنار زمين ... و قابي كه شكل گرفت 
به نظرم قاب زيب��ا و ماندگار ب��ازي با عراق 

شد.#تيم_ملي_مردم_ايران

    علي جعفري: 
به كوري چشم منافقين تيم ملي ايران قوي تر 

از هميشه به جام جهاني صعود كرد. 
   رضا پرواز: 

ايران پرافتخار اين بار زودتر از هميشه به جام 
جهاني سالم كرد. يكي از زيباترين صحنه هاي 
جش��ن صعود امش��ب تعظيم قهرمانانه و 
فروتنانه اميرعاب��دزاده دروازبان كنوني تيم 
ملي فوتبال بر دس��تان پ��درش احمدرضا 
دروازبان اسطوره اي بود. ادب و احترام ايراني 

چه زيباست. مبارك باد اين پيروزي. 
    علي نادري: 

بعد از يكي دو سال دشواري و رنج اقتصادي 
و بيماري كرونا، اميدوارم اين صعود شيرين و 
افتخارآميز، طليعه گذر به روزهاي خوب و 

شيرين براي مردم ايران باشد. 
    ميثم منصوركيا: 

مقتدرترين، سريع ترين و بي دغدغه ترين 

صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني، 
مبارك تمامي ش��ما خوبان.#تيم_ملي_

فوتبال 
    امراهلل اندرزيان: 

هروقت كارمان را ب��ا توكل به خدا، مديريت 
درس��ت، وحدت و همدلي، تالش جمعي و 
جهادي پيش برديم، زود به مقصد رس��يده 
و مي رسيم، همانطور كه تيم ملي كشورمان 
زودهنگام لياقت راهيابي ب��ه جام جهاني را 
پيدا كرد، خوش��حاليم چراكه ملت ايران را 

خوشحال كردند. #تيم_ملي_فوتبال
  پيمان خزلي: 

دمتون گرم بازم دل مردم رو ش��اد كردين؛ 
چق��د تيمم��ون خوبه. ماش��اءاهلل ب��ه اين 

تيم.#ايران_قوي
  دانيال معمار: 

به كوري چشم دشمنان اين ملت، پرچم ايران 
باالست و باال مي  ماند.
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قاب زیبایی كه بچه ها درآن گل كاشتند!
با صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني موجي از شادي شبكه هاي اجتماعي را در برگرفت

صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني پس از برد پرافتخار در برابر تيم ملي عراق موجي از 
شادي را در شبكه هاي اجتماعي به همراه داشت. كاربران شبكه هاي اجتماعي در توئيت هايي از 
شيريني اين برد نوشتند و از عوامل تيم ملي تشكر كردند. مسئوالن نيز طي توئيت هايي از تيم ملي 

تقدير كردند. يكي از زيباترين صحنه هاي باز در برابر عراق، دست بوسي امير عابدزاده، دروازه بان 
فعلي تيم ملي، از پدرش، احمدرضا عابدزاده بود كه مورد توجه شبكه هاي اجتماعي نيز قرار 
گرفت. در ادامه بر برخي از توئيت هاي كاربران شبكه هاي اجتماعي و مسئوالن مروري داشته ايم. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

كنايه نزن!
آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:

يَطَن ينَزُغ بَيَنُهم«  ِِّعَباِدي يُقولُواْ الَِّتي ِهي أَحَسُن آن الشَّ »َو ُقل ل
به مؤمنين بگو كه در انتخاب سخن دقت كنند و مطلبشان را به 
بهترين روش بيان كنند. »يُقولُوا الَِّتي ِهي أَْحَسُن« يعني چيزي 
را كه احسن است، بگويند. مثاًل شما مي خواهي به كسي اعتراض 
كني، اينجا بايد »يُقولُوا الَِّتي ِهي أَْحَس��ُن« باشد؛ به سبكي كه 

بهترين شيوه است مطلب را مطرح كن. 
بعد مي فرمايد: علت اينكه من اين توصيه را به شما مي كنم، چيست؟ 
يطاَن يْنَزُغ بَيَنُهْم«: شيطان بين شما كينه  علتش اينست كه: »إِنَّ الشَّ
و كدورت ايجاد مي كند. يعني كنايه نزن. چون كنايه زدن، »يُقولُوا 
الَِّتي ِهي أَْحَسُن« نيست. اگر مي خواهي مطلبي را بگويي، مواظب 
اطراف كالم و جوانب كالم باش. بي محابا سخن را پرتاب نكن. چرا؟ 
چون شيطان در كار است. يعني شيطان از اين كالم تو بهره گيري 
مي كند براي جدايي انداختن، براي جدا كردن قلوب مؤمنين از هم، 

بريدن اينها از هم. چون او سوء استفاده مي كند، مواظب باش. 
كالمي كه مي گويي ببين آيا شيطان مي تواند از اين كالم سوء استفاده اي 
بكند يا نمي تواند؟ اگر شيطان نمي تواند سوءاستفاده بكند، بگو. مواظب 
باش كه يك سخن چين عجيب و غريبي نشسته است و مي خواهد از 
آب سخن تو رنگ بردارد. نگو ما مؤمنين با هم اين حرف ها را نداريم و 
هرچه به هم گفتيم خبري نيست! يك وقت مي بيني گفتي و بعد ديگر 
نمي شود آن را درست كرد! وقتي مي خواهي سخن بگويي از اين »نزغ 

شيطان« بر حذر باش، مراقبت بكن. 
منبع: كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي«

   آیينه نفس

نكاتي مهم در پرداخت به مسئله خودكشي

مجيد شاهي در توئيتي نوشت: بسياري از 
مردم هستند كه نگران كفش خود هستند 
اما نگران پاي خود نيستند، نگران عينك 
خود هستند اما نگران چشم خود نيستند، 

نگران ظاهر خود هستند اما نگران باطن خود 
نيستند! ويترين خوب ارائه دادن در مدت 
زمان كوتاهي رنگ مي بازد اما ش��خصيتي 

درست داشتن هرگز رنگ نخواهد باخت.

فؤاد اي��زدي در توئيتي نوش��ت: مذاكره 
ابزاري است در سياست خارجي كشورها، 
گاهي از اين ابزار بايد استفاده كرد، گاهي 
هم نباي��د. گاهي خوب اس��ت مذاكرات 

رودررو باش��د و گاهي هم مكتوب. منافع 
ملي، تجربه گذشته و شرايط فعلي است 
كه سبك و روش استفاده يا عدم استفاده 

از اين ابزار را مشخص مي كند. 

روزب��ه كردون��ي در كان��ال تلگرامي اش، 
چكيده اي از يادداش��ت مبس��وط خود در 
روزنامه همش��هري را به اشتراك گذاشت. 
كردون��ي در اين يادداش��ت ب��ه وضعيت 
خودكشي و مسائل پيرامون آن و چالش هاي 
رس��يدگي به آن پرداخته اس��ت. او در اين 
يادداشت نوشته است: آنچه در پرداختن به 
مسئله خودكشي )و البته ساير آسيب هاي 
اجتماعي( حائز اهميت است، اين است كه 
در مواجهه با آن نه بايد در دام كتمان افتاد 
و ن��ه در دام بزرگنمايي، بلك��ه بايد متعهد 
به  واقع نگري بود. ب��ا توجه به اينكه اخيراً با 
اعالم برخي آمار پيرامون خودكش��ي اين 
آسيب اجتماعي در حوزه عمومي در صدر 
توجهات قرار گرفته اس��ت، اشاره به برخي 

نكات مي تواند مفيد باشد: 
۱( مطاب��ق با گزارش س��ازمان بهداش��ت 
جهاني، در س��ال ۲0۱9، س��االنه بيش از 
700هزار نفر بر اثر خودكشي جان خود را از 

دست مي دهند. 
۲( گزارش هاي معتبر در اين زمينه بر اين 
واقعي��ت تأكيد دارند كه ب��ه ازاي هر مورد 
خودكشي منجر به مرگ، ۲0 مورد اقدام به 

خودكشي صورت مي گيرد. 

۳( طبق آم��ار بين المللي نرخ خودكش��ي 
منجر به م��رگ در ايران بي��ن ۵ تا 7 در هر 
۱00هزار نفر اس��ت كه بدين ترتيب ايران 
در زمره كشورهايی با نرخ پايين خودكشي 
محسوب مي شود. اما برخي نقاط كشور با 
نرخ خودكشي منجر به مرگ بيش از ۳0 در 
هر ۱00هزار نفر روبه روست كه وضعيت اين 

مناطق بحراني است. 
۴( تعداد اقدام به خودكش��ي در ايران هم كه 
توسط معاون وزير كش��ور يكصد هزار نفر در 
ايران اعالم شد يك تخمين است كه منبعث از 

اين برآورد است كه به ازاي هر خودكشي منجر 
به مرگ ۲0 نفر اقدام به خودكشي مي كنند. 

۵( با اشاره بر اينكه اين موضوع كه نرخ ۵ تا 
7 خودكشي منجر به مرگ در هر ۱00هزار 
نفر و اقدام به خودكشي يكصد هزار نفر در 
ايران نگران كننده و نيازمند سياست گذاري 
كارآمد اس��ت اما بايد تأكيد ش��ود مطابق 
گزارش ه��اي بين الملل��ي اي��ران در زمره 
كشورهايي با نرخ پايين خودكشي و اقدام 

به خودكشي است. 
۶( اما آنچه در خصوص رويكرد سياست گذارانه 

براي مواجهه با خودكش��ي مهم اس��ت، آن 
اس��ت كه در اين خصوص بايد از كلي گويي 
و ابهام گويي خودداري ش��ود. بحراني بودن 
يا نبودن نرخ خودكشي در يك منطقه با ذكر 
فراواني تعداد خودكشي قابل تحليل نيست. 
بايد بررسي ش��ود كه روند خودكشي در آن 
منطقه در يك بازه زماني چه تغييراتي داشته 
اس��ت. آيا نرخ خودكش��ي به طور معناداري 
تغييري كرده است؟ از سوي ديگر بايد مطلع 
بود كه نرخ خودكشي نسبت به جوامع ديگر 
چگونه است. بدون بررس��ي روند خودكشي 
در يك منطقه و مقايسه آن با وضعيت ساير 
مناطق نمي توان پيرامون بحراني شدن اين 

پديده نظر داد.  
نكته نهايي آنكه نحوه پوشش رسانه اي موضوع 
خودكشي هم مي تواند بر افزايش يا كاهش 
نرخ خودكش��ي تأثيرگذار باش��د. در برخي 
كش��ورها توصيه ها و پروتكل هايي به  عنوان 
راهنما براي گزارش دهي پيرامون خودكشي 
براي تمامی افراد ذي نفع و ذي ربط تهيه شده 
است. اين توصيه ها شامل اس��تفاده از زبان 
مناس��ب، تالش براي كاهش لك��ه ننگ در 
مورد اختالالت رواني و ارائه اطالعات در مورد 

گزينه هاي جايگزين خودكشي است.

نگران عينك خودتان هستيد يا نگران چشم تان؟ منافع ملي شرايط استفاده از ابزار مذاكره را تعيين مي كند

عروس دريايي ناميرا يا ابدي
كانال خبري »سهام« نوشت: گونه اي 
خ��اص از ع��روس درياي��ي عمر 
جاودان دارد و هرگز نمي ميرد. اين 
حيوان ممكن است تنها موجودي 
باش��د كه عم��ر ج��اودان دارد. از 
آنجايي كه اين عروس دريايي قادر 
اس��ت پ��س از آخري��ن مرحل��ه  
بزرگسالي، دوباره تغيير شكل دهد 
و به نخستين مرحله  زندگي خود بازگردد، ممكن است هيچ پايان طبيعي براي طول عمر اين 
حيوان وجود نداشته باشد.  دانشمندان مي گويند اين نوع از عروس دريايي تنها حيواني است كه 
مي تواند بارها و بارها در زمان به عقب برگردد و دوباره حالت مرحله اول از زندگي را پيدا كند. آنها 
مي خواهند بفهمند چطور اين حيوان مي تواند جريان س��الخوردگي خود را به حالت معكوس 
درآورد. از آنجايي كه اين حيوان هيچ وقت نمي ميرد، دانشمندان ژنتيك اميدوارند با كشف ژن 

ابدي در اين حيوان به انسان عمري جاودانه ببخشند.

آدمي مخفيست در زير زبان
محمدجعفر محمدزاده در كانال تلگرامي 
خود نوشت: ذهن انسان سيال است و 
درباره همه چيز كنج��كاوي مي كند و 
مي انديشد. انديشه چهارراه تعاطي افكار 
اس��ت، هم در دنياي بي��رون و هم در 
دنيای درون. كساني انديشيده هاي خود 
را بارها مي انديش��ند و بعض��ي اولين 
جرقه هاي ذهني خود را ش��تاب زده بر 
زبان مي آورند و در فرايند توليد محتوا به گفتار يا نوشتار تبديل مي كنند. زبان تا از عالم ذهن 
به دنياي گفتار يا  نوشتار نيامده بر حسب ذات خود، چيزي را آشكار نمي كند اما همين  كه 
ظاهر ش��د چيزي و چيزهايي را ظاهر مي كند ك��ه تا پيش از آن ظاهر نبوده  اس��ت؛ يكي از 
چيزهايي كه پس از شكل گيري در ذهن به عالم زبان مي آيد و به صورت نوشتار يا گفتار ظاهر 

مي شود، جايگاه و مرتبه صاحب سخن است. در همين معني است كه موالنا گفته  است: 
آدمي مخفيست در زير زبان/ اين زبان پرده ست بر درگاه جان

چونك بادي پرده را در هم كشيد/ ِسّر صحن خانه شد بر ما پديد
كاندر آن خانه گهر يا گندمست/ گنج زر يا جمله مار و كژدمست

زبان، انديشه  به ظهور رسيده است. زبان شتاب زده، انديش��ه شتاب زده را مي نماياند و كالم 
ناپخته، انديشه ناپخته و ناسنجيده را آشكار مي كند. 

10دليل سقوط پهلوي دوم
كانال »دنياي اقتصاد« نوشت: سر 
آنتوني پارسونز سفير بريتانيا در 
تهران در پاي��ان مأموريتش كه 
تقريباً همزمان با خروج ش��اه در 
دي ماه ۱۳۵7 بود، از ايران رفت. 
پارس��ونز در گزارش ساالنه خود 
در پايان س��ال ۱97۸ به لندن، 
داليل س��قوط ش��اه را اين گونه 

طبقه بندي مي كند: 
۱( مخالفت توده هاي مردم با بي احترامي شاه به روحانيت سنتي قدرتمند شيعه، ۲( انزواي 
كامل ش��اه از ديدگاه هاي واقعي ايرانيان، ۳( سياست سركوب س��اواك عليه روشنفكران و 
دانشجويان، ۴(فساد گسترده مالي كه بخش عمده اي از آن در بين خانواده سلطنت بود، ۵( 
ناتواني حكومت از اجراي برنامه هاي بزرگ اجتماعي و كشاورزي،۶(نبود آزادي هاي سياسي 
در كشور به خصوص براي نسل جوان، 7( رشد سريع اقتصادي اوايل دهه ۱970، هجوم گسترده 
به ش��هرها و به دنبال آن ركود اقتصادي و بروز نارضايتي، ۸(كاهش قدرت بازار و بازاريان در 
كنترل اقتصاد كشور به خصوص باتوجه به ارتباط آنان با علماي شيعه، 9( بروز مشكل در زندگي 
كشاورزان به دليل سياست هاي نابجاي اصالحات ارضي و ۱0( ارتباط و اتكاي كامل حكومت 

شاه به قدرت هاي غربي كه مورد تأييد مردم نبود.

 اكنون كه تلسكوپ جيمز وب به مقصد رسيده است
مرحله بعدي چيست؟

كانال تلگرامي »زوميت« نوشت: تلسكوپ 
فضاي��ي جيم��ز وب خطرناك تري��ن 
بخش هاي مأموريت خود را به پايان برده 
است، اما براي تماشاي نخستين تصاوير 
خيره كننده آن، هنوز بايد دست كم پنج 
ماه صب��ر كنيم.  جيمز وب، تلس��كوپ 
فضايي نس��ل بعدي ناس��ا احتم��االً به 
ايستگاه نهايي خود در فضا رسيده است 
اما براي آغاز ثبت تصاوير خيره كننده از كيهان، هنوز مسير درازي در پيش دارد. مهندسان در 
طول پنج ماه آينده، تلسكوپ را به  منظور آماده سازي براي مأموريت مادام العمر رصد جهان، به 
دقت تنظيم و آزمايش مي كنند.  در طول سه ماه آينده، مهندسان مأموريت هر بخش شش ضلعي 
آيينه تلسكوپ را با دقت فراوان تراز خواهند كرد تا تمام قسمت ها مانند آيينه اي واحد با همديگر 
كار كنند. به محض آنكه اين فرايند به پايان رس��د، تيم مأموريت دو ماه بعدي را براي آزمايش 

ابزارهاي جيمز وب و كاليبره سازي آ نها با هدف انجام وظايف مختلف صرف خواهد كرد. 
تنظيم و آزمايش تلسكوپ ممكن است فرايندي طوالني به نظر آيد اما با در نظر گرفتن تالش 
سنگين ۲۵ ساله براي ساخت جيمز وب، فقط چند ماه ديگر تا وقوع انقالب در نجوم زمان باقي 
مانده است. جين ريگبي، دانش��مند پروژه عمليات هاي جيمز وب در گادرد، حين كنفرانس 
مطبوعاتي گفت:» تمام آنچه انجام مي دهيم، آماده سازي تلسكوپ براي انجام فعاليت علمي 

تحول آفرين است. به همين دليل، ما اينجا هستيم.«

 گشت هوايي روسي - سوري در جوالن 
تا چه حد جدي است؟

عليرض��ا تقوي ني��ا در كان��ال 
تلگرام��ي خود نوش��ت: براي 
اولين بار پس ورود روس��يه به 
جنگ سوريه، جنگنده هاي اين 
قدرت نظامي شرقي با نيروي 
هواي��ي س��وريه گش��ت هاي 
مشتركي را در مناطق جنوبي و 

غربي سوريه آغاز كرده اند. 
اين گشت ها كه بنا به اطالعات اعالم شده قرار است چند ساعت در روز انجام شود از چند جهت 

حائز اهميت است كه در ذيل بدان ها پرداخته مي شود. 
۱( اين رخداد پس از سفر رئيس جمهور ايران و ديدارش با پوتين اتفاق افتاد؛ بسياري معتقدند 
يكي از گاليه هاي هميشگي جمهوري اسالمي، عدم دخالت روس ها در پاسخ به تجاوزات مكرر 
اسرائيل به مواضع ارتش سوريه و گروه هاي مقاومت عراقي، پاكستاني و افغاني بوده و يك روزنامه 
نزديك به حزب اهلل نيز خبر از هشدار جدي ايران و سوريه به روس ها مبني بر فعال شدن پدافند 

هوايي ايران جهت مقابله با تعرضات صهيونيست ها در صورت ادامه اين حمالت داده است. 
۲( اين گش��ت زني ها به جاي اينكه در مناطق شمالي )مكان اس��تقرار تروريست هاي مورد 
حمايت تركيه در ادلب( و شرقي س��وريه )محل حضور تروريست هاي كردي مورد حمايت 
امريكا( باشد در نقاطي انجام خواهد شد كه اوالً تروريس��تي وجود ندارد و دوم اينكه دقيقاً 

نقاطي است كه هواپيماهاي اسرائيل از آنجا به مواضع ارتش سوريه حمله مي كنند. 
نكته اي كه بايد ذكر گردد اين است كه عمده حمالت اسرائيل از طريق هواپيما و موشك هاي 
هوا به زمين انجام مي شود نه موشك زمين به زمين. همچنين اين تجاوزات معموالً از غرب 
سوريه )مديترانه و آسمان لبنان( و همچنين جنوب اين كشور )جوالن( اِعمال مي گردد. به 

همين دليل اسرائيل نيز نسبت به اين گشت مشترك هوايي حساس شده است. 
۳(  در مورد ميزان كارآمدي اين اقدام و تأثيرات آن هنوز براي قضاوت زود است و در صحنه 

عمل بايد ديد كه آيا روس ها براي مقابله با حمالت اسرائيل عزم جدي دارند يا خير.

انتشار تصويري جديد از دكتر فخري زاده 
در كنار رهبر انقالب

مهدي فضائل��ي در توئيتي نوش��ت: ه��راس صهيونيس��م و امريكا از 
پروژه هاي علمي و كارگشاي دكتر فخري زاده، او را مستحق رداي فاخر 
ش��هادت كرد. حضرت آقا به ارتباط با دانشمندان عرصه هاي مختلف 
علمي و حمايت از آنها همواره اهتمام داش��ته اند. به مناس��بت افتتاح 

كارخانه واكسن سازي فخرا، براي اولين بار منتشر مي شود. 

تفاهم زوج يا تفاهم خانواده ها؟
كاربري با نام »فريبا« در كانال تلگرامي خود نوشت:  تو خيلي از ازدواج هاي 
ايراني بيشتر از اينكه تفاهم دختر پسر مهم باشه تفاهم خانواده ها مهمه. 

اين خيلي بده. انگار به جاي دختر و پسر خانواده بايد راضي باشن. 
»آزاده شكوري« در واكنش به اين توئيت نوشت: البته كه خانواده ها مهمند 
و هرجاي دنيا هم اين توافق خانواده ها در ازدواج ضرورت داره ولي بايد حد 
و مرز داشته باشه و خانواده ها تا درصدي اهميت دارند. بعضي وقت ها اين  

درصد اهميت خيلي بيش از حد معمول ميشه كه اين درست نيست. 

فقط ماجراي يك ترور گروهك رجوي!
جواد نيكي ملكي در توئيتي نوشت: تو يه مادري، با پسر جوانت منتظر اذانيد 
تا افطار كنيد. صداي زنگ مياد پسرت در رو باز ميكنه و صداي چند شليك. 
ميدوي به سمت در. پسرت غرق خون، بغلش ميكني و همزمان چند نفر 
وارد خونه ميشن و اونجا رو آتيش ميزنن و موقع رفتن تير خالص رو به گلوي 
پسرت ميزنن. ماجراي شهادت سعيد نوري تاجر به دست گروهك رجوي.

    تصویر منتخب

    مقبره بي بي جيوندي يكي از پنج بناي تاريخي در اوچ شريف، پنجاب پاكستان 
است. قدمت اين بنا به قرن ۱۵ مي رسد و در سال ۱۴۹۳ توسط شاهزاده اي ايراني 
به نام دلشاد براي بي بي جيوندي از نوادگان جهانيان جهانگشت معروف ساخته 
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