
   عابد اكبري:
آمار بينندگان ب��ازي اول آلم��ان در جام 
جهاني در مقايس��ه با س��اير ادوار بيش از 
50درصد كمتر بود. بازي آلمان ژاپن تنها 
9/23 ميليون بيننده داش��ت. در آفريقاي 
جنوب��ي 2010، اولي��ن دي��دار آلم��ان با 
صربستان را 22 ميليون نفر تماشا كردند 
و در روسيه 2018، اولين بازي آلمان مقابل 

مكزيك 26 ميليون بيننده داشت. 
   مصطقي وثوق كيا:

ورزش سياسي نيست تا وقتي ما بخواهيم. 
اين استراتژي غربي ها بود ولي صدايش را 
در نمي آوردند تا جنگ روس��يه و اوكراين 
خودش را نش��ان داد. در جام جهاني هم با 
همين برنامه اومدن س��راغ اي��ران. هر چه 
مي خواهيد درب��اره كارلوس كي روش فكر 
كنيد اما او اين روزها وطن پرس��تي را ياد 

برخي ايراني ها مي دهد. 
   علي رجبي:

گروه BDS از مردم دنيا خواس��ته تا با باالبردن 
پرچم فلسطين در طول جام جهاني 2022 قطر و 
مشاركت در كارزار goal4palestine همبستگي 
خود را با »م��ردم فلس��طين« و »بايكوت رژيم 

FIFAWorldCup .صهيونيستي« ابراز نمايند
   عليرضا كريمي:

كاس��تاريكا با شكس��ت هفت ب��ر صفر در 
برابر اس��پانيا، تا اينجاي ج��ام جهاني قطر 
سنگين ترين شكست مسابقات را به نام خود 
ثبت كرد. اسپانيا در قامت يك مدعي جدي 

ظاهر شد. 
   رضا يزدان پرست:

بازي اول ج��ام جهاني 2018 عربس��تان 
5 بر صفر به روس��يه باخت و ايران يك بر 
صفر مراكش��ي را برد كه ه��روه رنار مربي 

فعلي عربستان س��رمربي آن بود. ولي اون  
سال كسي باخت عربستان را نشانه سقوط 
سعودي ندانست و هيچ كس هم نگفت برد 
ايران نشانه پيشرفته بودن كشوره. فوتبال 

از اين باال پايينا زياد داره!
   امير فروغي:

كريم بنزما توپ طالي سال2022 تصاحب 
كرد. ساديو مانه هم با اقدامات بشر دوستانه 
تو كش��ورش بيمارستان س��اخت و جايزه 
سوكراتس2022 رو برد. اما هر دو چند روز 
مونده به جام جهاني مصدوم شدن و بازي ها 
رو از دست دادن. با منطق احمقانه براندازا 

البد آه مردمشون گرفته؟ #بيرانوند

   الهام عابديني:
بعد از ب��ازي قطر و اك��وادور در جام جهاني، 
ويدئويي حسابي پربازديد و باعث تعجب شد؛ 
چند تماشاگر ژاپني بعد از بازي در ورزشگاه 

البيت ماندند و زباله ها را جمع كردند. 
   كاربري با نام »ميرزا مرتضي«:

انگار اين جام جهاني تقدير اين اس��ت كه 
قهرمانان ببازند: آلم��ان از ژاپن، آرژانتين 
از عربستان، و ايران از انگليس. فعاًل با اين 

خوش باشيم تا ببينيم فردا چي ميشه!
   عليرضا آزادپور:

يكي از بهترين بازی های قطر 2022 تاكنون 
بازي پرتغال و غنا بود. تكنيك ياران رونالدو، 

انگيزه فوتباليست هاي غنا تا آخرين نفس، 
اما از ه��واداران هر دو تيم ه��م بگم كه  از 
جان مايه گذاش��تن و انگيزه دادن، بعد اما 
تماش��اچي نماهاي ظاهراً هموطن شدن 

عقرب زير حصير بچه ها. 
   محسن مقصودي:

مي دانستيد پادشاه بريتانيا، چهار تيم در جام 
جهاني 2022 دارد. انگليس، ول��ز، كانادا و 
استراليا همه ذيل بريتانيا هستند و پادشاه شان 
چارلز سوم . ولزي ها كه حتي نخست وزيرشان 
هم نخست وزير انگليس است! اميدوارم انتقام 
انگليس را از ولز بگيريم . گاوبندي هم ممكن 

است در گروه ما. #استعمار_پير

عملکردهای دور اول شگفتی بود حتی ایران!
تب وتاب جام جهاني در شبكه هاي اجتماعي

كارب�ران ش�بكه هاي اجتماع�ي ه�م گام ب�ا بازي ه�اي جام جهان�ي در توئيت�ر از 
حال و هواي خ�ود نوش�تند و به تحلي�ل بازي ه�ا پرداختند. ب�ازي آلم�ان و ژاپن، 
عربس�تان و آرژانتين، اس�پانيا و كاس�تاريكا از جمله بازي هايي بود كه بيش�ترين 

واكنش ه�ا را در ش�بكه هاي اجتماع�ي ب�ه هم�راه داش�ت. كارب�ران همچني�ن 
ب�ه برخ�ي از حرف ه�اي بران�دازان كه ب�ه تحقير تي�م مل�ي اي�ران مي پرداختند، 
پاس�خ دادن�د. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي كارب�ران را م�رور كرده اي�م. 

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.

    تصویر منتخب
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       تصويري از تمرين عليرضا بيرانوند 
پس از مصدوميت در ديدار با انگليس

مسلمان واقعي، بسيجي است!
مرحوم عالمه محمد تقي مصباح)ره(:

بسيجي بودن ويژگي يك مسلمان واقعي است. كسي كه باور راستين به 
اسالم و مباني آن و به خصوص مذهب حق تشيع داشته باشد، همواره 
بايد با تمام نيرو آماده انجام وظيفه در راه اسالم باشد.  اين وظيفه، گاه 
در صحنه نبرد نظامي است و گاه س��اير عرصه هاي اجتماع، مسائل 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. جوهره بسيجي آمادگي براي انجام 

وظيفه در همه اموري است كه مربوط به جامعه اسالمي باشد. 
منبع: كانال تلگرام��ي » MESBAHYAZDI. IR« به نقل از 

كتاب »نگاهي گذرا به بسيج و بسيجي«، صفحه ۷۴

   آیينه نفس

كشف تازه دانشمندان: عامل ويراني شهر قوم لوط در ۳۶۰۰ سال پيش
 انفجار شهاب سنگ بوده است

كاربري با نام »هالوژن« نوش��ت: اولش فكر كردم خونه است؛ بعدش ديدم خالقيِت روي 
جدوِل كنار خيابونه!

كانال تلگرامي »فجازيس��ت« خبر داد: در مراس��م جام جهاني، يه نم��اد بزرگي از كاپ 
جام جهاني توي ورزشگاه بود كه روي سر هوادارها افتاده!

يورونيوز خبر داد: دانشمندان مي گويند 
انفجار يك شهاب سنگ ۵۰ متري عامل 
ويراني عظيم ش�هر باس�تاني منسوب 
به قوم ل�وط در ۳۶۰۰ س�ال پيش بوده 
است. حفاري هاي جديد باستان شناسي 
در ش�هر تل الحمام واقع در غرب اردن 
كنوني نشان مي دهد يك حادثه كيهاني 
باعث شده اس�ت تا حدود ۳۶۵۰ سال 
پيش اين شهر ساحلي در نزديكي درياي 
مرده به طور كامل نابود ش�ود. محققان 
تخمين مي زنند انفجار اين شهاب سنگ 
ق�درت تخريبي معادل يك ه�زار برابر 
قوي تر از بمب اتمي هيروش�يما ايجاد 

كرده است. 
تجزي��ه و تحليل ش��واهد برج��اي مانده در 
ويرانه هاي تپه باس��تاني تل الحمام نش��ان 
مي دهد يك شهاب س��نگ به ع��رض تقريباً 
50 متر در ارتفاع ۴ كيلومتر باالتر از س��طح 
زمين منفجر ش��ده اس��ت و پس از يك نور 
خيره كننده، موجي از گرم��اي 2 هزار درجه 

ايجاد كرده است. 
حرارت ايجاد ش��ده به حدي بوده اس��ت كه 
بالفاصله بدنه هاي چوبي خانه ها را سوزانده 
و اشيای فلزي مانند شمش��ير، نيزه و حتي 
سازه هاي سفالي و آجري را ذوب كرده است. 
با اين حال اين همه  تخريب نبوده، چند ثانيه 
بعد يك موج شوك انفجار عظيم از راه رسيده 
و همه چيز از جمله مجموعه كاخ پنج طبقه با 
ديواري مستحكم به ضخامت ۴ متر را ويران 
كرده است.  ش��هر تل الحمام با مساحتي 10 
برابر بزرگ تر از اورش��ليم در طول عصر برنز 
مياني براي حدود 2 هزار س��ال بزرگ ترين 
ش��هر تمدن دنياي باس��تان در جنوب شام 
محسوب مي شد، با اين حال به يكباره از ميان 
رفت و براي بيش از 600 س��ال بدون سكنه 

باقي ماند.  كاوش هاي اوليه باستان شناس��ي 
وجود مواد غيرمعمول نظير سفال هاي ذوب  
شده، ذغال سنگ، آجر »حباب دار«، دانه هاي 
سوخته و خاكستر حجمي از تخريب عظيم را 
نشان مي داد. پژوهشگران نخست با تجزيه و 
تحليل هاي رسوبات و اليه هاي خاك مواردي 
همچون جنگ، آتش سوزي، فوران آتشفشاني 
و زمين ل��رزه را بررس��ي و رد كردند و گفتند 
هيچ كدام از اين رويدادها نمي تواند گرمايي 
مش��ابه ايجاد كند. ت��ا اينكه س��رانجام بيل 
مكانيكي كاوش��گران تكه سنگ هاي كوارتز 
را در محل پيدا كرد كه نشانه اي از يك اتفاق 
شديد و درجه حرارت ناگهاني باال حاصل از 

برخورد كيهاني بود. 
دكتر جيمز كنت، اس��تاد زمين شناسي در 
دانش��گاه س��انتا باربارا كاليفرنيا در امريكا، 
مي گويد: »ما س��نگ هاي كوارت��زي در اين 
ناحيه يافتيم كه با فشارهاي شديدي ضربه 
ديده اند و اين بسيار عجيب است. چراكه سنگ 
كوارتز يكي از سخت ترين مواد معدني است و 

ضربه زدن به آن بسيار دشوار است.«
محاس��بات تيم 21 نفره كارشناسان نشان 

داد اين انفجار نمي توانسته حاصل از برخورد 
سيارك بوده باشد، چراكه دهانه برخوردي در 
محل وجود ندارد، بلكه انفجار ناش��ي از يك 
جرم آس��ماني نظير شهاب سنگ بوده است. 
دانشمندان مي گويند انفجار سطوح خارجي 
گلدان هاي س��فالي را ذوب كرده و آجر ها و 
اسكلت انس��ان هاي نزديك به محل حادثه 
»تكه تكه« ش��ده اند.  دانش��مندان معتقدند 
تل الحمام همان س��دوم، يا ش��هر قوم لوط، 
است كه مطابق روايات كتاب مقدس به دليل 
»اعمال غير اخالقي« س��اكنانش مش��مول 
غضب خدا ش��د و گزارش ويران شدنش در 
سفر پيدايش تورات آمده است.  دكتر كنت 
كه در اين تحقيق با فيليپ س��يلويا، اس��تاد 
باستان شناس��ي كتب مقدس در دانش��گاه 
ساوت وس��ت ترينيتي امريكا هم��كار بوده 
مي گوي��د: »همه مش��اهدات ذكر ش��ده در 
سفر پيدايش عهد عتيق با يك ضربه هوايي 

مطابقت دارد.«
وي اضافه كرد: »هرچند با اطمينان صددرصد 
علمي نمي توان گفت كه ش��هر ويران ش��ده 
همان شهر سدوم عهد عتيق است، با اين حال 

توصيف شاهدان عيني از اين حادثه فاجعه بار 
در 3600 س��ال پيش احتماالً به يك سنت 
شفاهي تبديل ش��ده و در قالب يك گزارش 
مكتوب در كت��اب مقدس ت��ورات در مورد 

نابودي قوم لوط آمده است.«
ناحيه تل الحمام به لح��اظ خاك منطقه اي 
حاصلخيز محس��وب مي ش��د، ب��ا اين حال 
محققان كه از س��ال 2005 در تپه اي در اين 
ناحيه مش��غول حفاري و تحقيق هس��تند 
نمي دانستند چرا ناگهان اين منطقه در دوره اي 

از تاريخ خود به شوره زار تبديل شده است؟
باستان شناس��ان اكنون مي گوين��د احتماالً 
انفجار شهاب سنگ و حرارت فوق العاده زياد 
ايجاد شده، سطح عظيمي از آب شور درياي 
مرده را بخار كرده و به روي دره پاشيده است 
يا نمك هاي س��احلي دريا را بلند كرده و به 
روي شهر ريخته است. سواحل درياي مرده 

همينك نيز مملو از نمك هستند. 
در پي اين اتفاق غلظت نمك خاك به ميزان 
»غيرعادي« افزايش يافته و كش��اورزي در 
شعاعي 25 كيلومتري غيرممكن شده است. 
در پي اي��ن حادثه دهها هزار تن از س��اكنان 
نواحي اطراف مهاجرت كردن��د و پس از آن 
600 سال طول كش��يد تا بارندگي ها در اين 
ناحيه بياباني نمك را از مزارع بش��ورد و اين 
منطقه بار ديگر بتواند مورد زراعت قرار گيرد. 
در روايت كت��اب مقدس ذكر ش��ده كه به 
لوط پيامبر دستور داده ش��د از شهر خارج 
شود و پشت سر خود را نگاه نكند اما همسر 
لوط لحظه اي درنگ كرد و به »س��توني از 
نمك« تبديل ش��د در حالي ك��ه »آتش و 
گوگرد از آس��مان مي باري��د و دود غليظ از 

شهر بلند بود«. 
نتايج تحقيقات تازه در نشريه مطالعات علمي 

»نيچر« منتشر شده است. 

اين عكس خانه نيست! سقوط كاپ جام جهاني روي سر هواداران

كيان از بارسلونا متنفر بود!
برخي حرف هاي غيرواقعي و متأثر از جوسازي ها كه 
مادر كيان پيرفلك به زبان آورد، دس��ت خوش طنز 
كاربران ش��بكه هاي اجتماعي شده اس��ت. انتشار 
تصاوير صفحات اينستاگرام مادر كيان نشان مي داد، 
به شدت تحت تأثير رسانه هاي سعودي و انگليسي 
و براندازان لندن نشين اس��ت. او پيش از اين درباره 
نحوه به شهادت رسيدن فرزند خود حرف هايي زده 
بود ك��ه بعد از به ه��وش آمدن پدر كيان و انتش��ار 
تصاويري از لحظات ش��هادت كيان، معلوم شد آن 
حرف ها اشتباه بوده اس��ت. او همچنين در مراسم 
خاك سپاري كيان گفته بود: »قرآن پخش نكنيد، 
بچه ام از قرآن متنفر بود«! در حالي كه فيلم هايي از كيان موجود است كه نام خدا را براي آغاز 
كارهايش به زبان مي آورد يا در حال مطالعه كتاب درسي قرآن است. كاربران اين دوگانه گويي 
را دستخوش طنز كردند. كاربري با نام »حاج فيدل« با انتشار تصويري كه كيان را با پيراهن 
بارسلونا در حال قرائت قرآن با كاغذ اشاره براي لمس نكردن كلمات مقدس نشان مي دهد، به 

كنايه نوشت: مادر كيان پيرفلك گفته بود؛ پسرم از تيم بارسلونا متنفر بود!

كشتن سوسك با ليزر مجهز به هوش مصنوعي
كانال تلگرامي »هوشيو« نوشت: ايلدار 
رخماتولين، پژوهش��گر دانش��گاه 
هريوت- وات، يك دس��تگاه ليزري 
براي كنترل حش��رات اختراع كرده 
اس��ت كه با تكيه بر فناوري بينايي 
ماش��يني، به صورت خودكار عمل 
مي كند. ط��ي آزمايش��ات كه روي 
سوس��ك هاي خانگي انجام شدند، 
دستگاه ليزر مجهز به هوش مصنوعي توانست با دقت باال سوس��ك ها را تشخيص دهد و از 
فاصله  حداكثر 1/2 متري، آنها را بكشد يا به جهات مختلف براند.  پيش تر از اين، پروژه هاي 
ديگر از رزبري پاي و ليزر براي كشتن پشه استفاده كرده اند، اما در اين پروژه، رخماتولين از 
كامپيوتر متفاوتي استفاده كرد كه دقت تشخيص را باال برد. وي در اين باره توضيح مي دهد: 
»اس��تفاده از كامپيوتر Jetson Nano به من اجازه داد تا با تكيه بر فناوري هاي يادگيري 

عميق، اشيای مورد نظرم را با دقت باالتري تشخيص دهم.«
Jetson Nano يك كامپيوتر كوچك اس��ت كه الگوريتم هاي يادگيري ماش��يني را اجرا 
مي كند. اين دستگاه ليزر مجهز به هوش مصنوعي، سيگنال هاي ديجيتالي دريافت  شده از دو 
دوربين را پردازش مي كند، تا موقعيت سوسك را تشخيص دهد؛ سپس اين اطالعات را به يك 
گالوانومتر )دستگاهي براي اندازه گيري جريان برق( منتقل مي كند، تا جهت ليزر را تغيير دهد.  
رخماتولين آزمايشاتش را در سطوح متفاوت توان ليزر امتحان كرده است. در توان پايين، ليزر 
مي تواند رفتار سوسك ها را تحت تأثير قرار دهد. بدين ترتيب، براي مثال، مي توان به سوسك ها 

آموخت تا در نقاط تاريك پنهان نشوند. در توان باال نيز ليزر باعث مرگ سوسك ها مي شود. 
از جمله نقاط قوت اين پ��روژه مي توان به دسترس��ي پذيري و امكان كارب��ردش در طيفي از 
موقعيت هاي گوناگون اش��اره كرد. اين فناوري را مي توان جايگزين تله هاي مكانيكي و مواد 
ش��يميايي كرد كه هم به محيط زيست آس��يب مي زنند و هم حش��رات بي ضرر را هدف قرار 
مي دهند. به عالوه، همه آنچه در اين پروژه به كار رفته است سرجمع 250 دالر هزينه داشته 
است. در نهايت، دستگاه ليزر مجهز به هوش مصنوعي نسبت به ساير فناوري هاي مدرن كه براي 
كنترل آفت ها به كار مي روند، اندازه فشرده تري دارد.  البته به  رغم ارزش پژوهشي اين پروژه، 
كاربرد آن در مقياس گسترده تر مستلزم اقدامات بيشتر است. براي مثال، در عمل، شايد بهتر 

باشد تا بتوان نقطه اي از بدن سوسك ها را كه مورد اصابت قرار مي گيرد، از پيش تعيين كرد.

 تقليد ناقص غربي ها از اسالم 
در باب حقوق زنان

كان��ال تلگرامي »رس��انه الميزان« 
بخش��ي از تقريرات حضرت عالمه 
طباطبايي)ره( را در جلد دوم تفسير 
المي��زان صفحه ۴18 به اش��تراك 
گذاشت. حضرت عالمه نگاشته اند: 
هيچ شكى نيست كه پيشگام در آزاد 
ساختن زن از قيد اس��ارت و تأمين 
اس��تقالل او، در اراده و عمل اسالم 
بوده اس��ت. و اگر غربى ها )در دوران اخير( قدمى در اين باره برای زنان برداشته اند، از اسالم 
تقليد كرده اند )و چه تقليد بدی كرده و با آن روبه رو شده اند( و علت اينكه نتوانستند به طور 
كامل تقليد كنند، اين است كه احكام اسالم چون حلقه های يك زنجير به هم پيوسته است 
)و همچون چشم و خط و خال و ابرو است( و روش اس��الم كه در اين سلسله حلقه ای بارز و 
مؤثری تام التأثير است، برای همين مؤثر است كه در آن سلسله قرار دارد و تقليدی كه غربى ها 
از خصوص اين روش كرده اند، تنها از صورت زليخای اسالم نقطه خال را گرفته اند كه معلوم 
است خال به تنهايى چقدر زشت و بدقواره اس��ت. و سخن كوتاه اينكه، غربى ها اساس روش 
خود را بر پايه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار داده اند، و سال ها در اين باره كوشش 
نموده اند و در اين باره وضع خلقت زن و تأخر كمالى او را )كه بيان آن به طور اجمال گذشت( 
در نظر نگرفته اند. و رأی عمومى آنان تقريباً اين است كه تأخر زن در كمال و فضيلت، مستند 
به خلقت او نيست، بلكه مستند به سوء تربيتى است كه قرن ها با آن تربيت مربى شده و از آغاز 
خلقت دنيا تاكنون، در محدوديت مصنوعى به س��ر برده است، وگرنه طبيعت و خلقت زن با 
مرد فرقى ندارد. ايراد و اشكالى كه به اين سخن متوجه است اين  است كه همانطور كه خود 
غربي ها اعتراف كرده اند، اجتماع از قديم ترين روز شكل گرفتنش به طور اجمال و سربسته 
حكم به تأخر كمال زن از مرد كرده و اگر طبيعت زن و مرد يك نوع بود، قطعاً و قهراً خالف آن 
حكم هر چند در زمانى كوتاه ظاهر مى شد و نيز خلقت اعضای رئيسه و غير رئيسه زن، در طول 
تاريخ تغيير وضع مى داد و مانند خلقت مرد، مى شد. مؤيد اين سخن روش خود غربى هاست 
كه با اينكه سال هاست كوش��يده و نهايت درجه عنايت خود را به كار برده اند تا زن را از عقب 
ماندگى نجات بخشيده و تقدم و ارتقای او را فراهم كنند، تاكنون نتوانسته اند بين زن و مرد 
تساوی برقرار س��ازند و پيوس��ته آمارگيری های  جهان اين نتيجه را ارائه مى دهد كه در اين 
كشورها در مشاغلى كه اسالم زن را از آن محروم كرده، يعنى قضا و واليت و جنگ، اكثريت و 

تقدم برای مردان بوده، و همواره عده ای كمتر از زنان عهده دار اينگونه مشاغل شده اند.

داروي رنج هاي دوستان
كانال »آب و آتش« بخشي از فرمايشات موالنا جالل الدين محمد بلخي 
را به نقل از فيه مافيه به اشتراك گذاشت. موالنا گفته است: دوستان را 
در دل رنج ها باشد كه آن به هيچ دارويي خوش نشود؛ نه به خفتن نه به 
گشتن و نه به خوردن. االاّ به ديدار دوست كه لِقاُء الَْخليِل ِشفاُء الَعليِل 

)ديدار دلدار شفاي بيمار است(. 

يكي از عجيب ترين ميوه هاي جهان
كانال تلگرامي »دانس��تني ها« نوش��ت: ليچي يك��ي از عجيب ترين 
ميوه هاي جهان است كه زادگاهش چين، هند و تايوان مي باشد. پوست 
اين ميوه مانند پسته سخت، گوشتش شبيه تخم مرغ و مزه اش شبيه 
انگور است. قدمت اين ميوه به 2 هزار س��ال قبل از ميالد برمي گردد. 
اين ميوه منبع غني از ويتأمين C، كلسيم، پتاسيم و فسفر است و براي 

درمان سرفه، زخم هاي گوارشي و استحكام بدن پيشنهاد مي  شود.

ژل جديد براي افزايش طول عمر باتري هاي 
خودروهاي الكتريكي و پهپادها

كانال تلگرامي »فناوري چين« نوشت: دانشمندان چيني فناوري جديدي 
ابداع كرده اند كه مي تواند طول عمر باتري هاي ليتيوم يون سنتي را سه برابر 
كند و خطر آتش سوزي آن را كاهش دهد. به گفته محققان، اين فناوري كه 
محلول شيميايي باتري را با ماده جديدي با قوام ژل مانند جايگزين مي كند، 
مي تواند براي يافتن كاربرد فوري در صنعت خودروهاي برقي چين رونق يابد. 
از آنجايي كه ظرفيت باتري با شارژ و استفاده مكرر كاهش مي يابد، يك شاخص 
كليدي از عمر مفيد آن، حفظ ظرفيت است – كه به عنوان نسبت ظرفيت 

تخليه به ظرفيت تخليه اوليه پس از يك چرخه خاص محاسبه مي شود. 

استكبار در يك خبر
كاربري با نام »ابراهيم« نوش��ت: در حالي كه بي بي س��ي فارسي داره 
تجزيه طلبي در ايران رو عادي جلوه مي ده، امروز دادگاه عالي انگليس 
اعالم كرد پارلمان اسكاتلند حق و صالحيت برگزاري انتخابات استقالل 
اين سرزمين از استعمار انگليس رو نداره و به اين شكل جلوي استقالل 

طلبي مردم و احزاب اسكاتلند رو سد كرد. 
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