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برای قدردانی از دســتاوردهای جوانان مشهدی به 
نمایشــگاه ICT آمده ام. در حرم رضوی و در نمایشگاه، 
باالتفاق در مورد انســداد بیشتر شــبکه های اجتماعی 
می پرســیدند. نــه از دستاوردشــان گفتنــد و نــه از 
امیدشــان. گویا هنر برخی تنها ایجاد اضطراب در دل 
مردم با مشــکالت اقتصادی و تحریمی روزانه اســت. 
این را آذری جهرمی نوشــته. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات که انگار این روزها بیــش از هر کار دیگری به 
جای دویدن دنبال راه اندازی دولت الکترونیک و توسعه 
زیرســاخت ها، باید جواب مردم را بدهد و از سوی دیگر 
مقابل فشارها برای ایجاد محدودیت و فیلترین بیشتر 
همه اش منتظر بودم یکی بوی بد تهران رو  بایســتد.  
گردن #اینستاگرام بندازه. امتیاز این مرحله رو از دست 
دادن. این هم توییت رضا رشیدپور است. کسی که این 
روزها یکی از زنده ترین برنامه های ســیما را روی آنتن 
دارد و حواس اش هست که حساسیت های اجتماعی به 
ه ها دا است تا سرا شان  ل است و کدام سو کدام مسا
بــرود. عده ای می گوینــد برای شــودادن و خودنمایی 
بیشتر. باشد. همین هم که باشد، نمی شود گفت او دارد 
حرفی را می زند و شــوخی می کند کــه مخاطبان اش، 
عموم مخاطبان اش نمی پسندند و آن را الیک نمی کنند. 
چرا باید جمله ای به طنز بنویسد که محبوبیت خودش 
را خراب کند. پس حتی به این واقعیتی که گفته اعتقاد 
هم نداشته باشــد، حواس اش هســت که جماعت چه 

انتظاری دارند.
تعارف را بگذاریم کنار. وزیــر جوان و مومن و خانواده 
شــهید و ارزشــی کشــور می گوید ایجاد محدودیت و 
انسداد بیشتر باعث دلسردی و ناامیدی است. جوان ها، 
همان ها که در نمایشــگاه ICT حاضر شــده اند و البد 
جزو بی ســوادها و غافالن جامعه هم نیستند، با نگرانی 
پیگیر بگیروببندهای بیشــترند. بگذریم از لوکیشــن 
و جغرافیــای ماجرا که خــود به اندازه کافــی از عمق 
حقیقت حکایت می کند. مجری ســیما به شــوخی از 
سیاه نمایی مخالفان پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 
می گوید. کاربران فضای مجازی که تکلیف شان روشن 
اســت؛ یعنی آن به عبارتی  میلیون و به عبارت دیگر 
 میلیون کاربر اینســتاگرام که بعید اســت مخالف 
اســتفاده از اینســتاگرام باشــند؛ مگر این که ریگی به 
کفش داشــته باشــند. آن نزدیک به  میلیون کاربر 

تلگرام هم که یا با فیلترشــکن و به لطایف الحیل در این 
فضا مشــغولند یا با  هاتگرام و طالگرام، پس از مشــقت 
زیاد دوباره به این پیام رســان برگشــته اند را هم به این 
خانه ملت یعنی ســامانه رســمی  آمار اضافه کنید. 
مجلس شورای اسالمی هم که دوباره به تلگرام برگشت. 
نمایندگان هم که طر ســاماندهی شبکه های مجازی 
و پیام رســان ها را به دلیل امنیتی بــودن بیش از حد و 
خطراتش دوباره به کمیسیون فرستادند تا بررسی شود. 
به همه وزرا و وکال و حاضران در توییتر هم فق در حد 

یک جمله اشاره کنیم تا اطاله کالم نشود.
در این شــرای باید تصور کنیم چه کســانی مخالف 
پیام رســان ها و فعالیت مــردم در فضــای مجازی اند. 
آقای مومن نســب که معتقد اســت  گیــ اینترنت 
رایگان دختری را آبســتن کرده دیگر کی کسانی که 
مخالفند، چقدر در این فضاها فعال بوده اند و شــرای و 
کارکرد آنها را از نزدیک لمس کرده اند کجا هســتند و 
ارتباط شان را با دیگران، با قوم  و خویش و دوست و آشنا 
و با دنیای داخل و خارج از کشــور به چه شــکل حف 
می کنند با ســروش و گ یعنی اگر بخواهند ببینند 
چه فعالیت های رسانه ای علیه ایران شکل می گیرد و اگر 
ه گران را بدهند و ساده تر حتی اگر  بخواهند پاس توط
ال  مادرید  بخواهند ببینند مســی و رونالدو و باشگاه ر
چه پیامی برای  سال نو گذاشته اند، از کجا باید بفهمند 
از عضویــت در ویســپی طبیعتا عــده ای واقعا نگران 
آســیب های فضای مجازی اند و آن قدر مضطرب یا چه 
بسا با اوضاع ناآشنایند که به جای هر گونه اطالع رسانی 
و فرهنگســازی، می گویند برای کنترل و دفع مشکالت 
باید این فضاهــا را از بی و بن جمع کرد؛ باید بســت و 
تخته کرد. اما در کنــار اینها تصور نمی کنید عده ای هم 
ال  هستند که دارند از این راه نان می خورند شده اند م
وریسین مبارزه با مفاســد و مدام کالس می گذارند و  ت
از ایــن مجلس به آن مجلس می رونــد و به خانه و دفتر 
بزرگان راه پیــدا می کنند تا راهکار بگویند و هشــدار 
بدهند و نهیب بزنند، به رسانه بیایند و با آمیختن دو و 
دوشاب و آمارهای شــاخدار همه را از شبکه اجتماعی و 
پیام رسان و اینترنت بترسانند؛ یک روز هدف فیس بوک 
اســت، یک روز توییتر و تلگرام و حاال هم اینســتاگرام. 
حرف اینها را چقدر باید جدی گرفت کسانی که با این 
حرف ها نان شان را در روغن می چرخانند و با فیلترین 
کاسبی می کنند؛ زورشــان هم که کم نیست و بسیاری 
یر قرار  ی را تحت  ت والن دلســوز و صاحب ر از مســ
داده اند. تا وقتی اینها و کاســبان تحریم و بقیه باشــند 

انگار آب خوش نباید از گلوی مردم پایین برود. 

لذت بي پايان 
همیاری

شبکه ورزش
و فوتبا آسیایی

 در آستانه جام ملت ها

رو ا مومن نسب کیست؟ 
با او بیشتر آشنا شوید

ه و  زن  قربانی    دخترب
تجاوز مرد سار شدند

ب کوالک و سی
در  استان کشور 

نیروهای ه احمر را به 
ه کشاند صحنه های حاد

پاوان  افسر گفت و گو با 
مار  بازیگر سریا بانوی 

باال گرفتن صادرا 
و قاچا چرم با 

نگرانی تولیدکنندگان و 
فروشندگان برای نرسیدن 
کفش ها به بازار سا نو شده

چالش انجام کارهای روزانه 
با چشمان بسته

شهروند گفت وگوی 
با  مدیر گروه مهدی یراحی

انه اش تدریس 
دو آباد در 

پنجشنبه سفیدپوش

لمی که شهروند با شهاب مشایخی، م گفت و گوی 
در یکی از دورافتاده ترین و محروم ترین روستاهای جنوب کرمان

ش می کند به روش های تازه به دانش آموزان آموزش دهد ت

   صفحه

 مرد متجاوز برای 
دهمین بار زندانی شد شان
ار  سا پیش   پدر 
کت  به دست پلیس به ه

رسیده بود

شهروند| آخرین زمستان ســردی که تهرانی ها دمای چندین درجه زیر صفر را 
تجربه کردند، زمســتان  بود؛ زمســتانی که مدیرکل وقت پیش بینی سازمان 
سال گذشته  هواشناسی سرمای آن را بی سابقه اعالم کرد و گفته ها از رکوردزنی در 
سال، حسرت برف  زمستانی تهرانی ها با برف سنگین  روایت کردند، تا این که بعد از 
بهمن  و غافلگیری تهرانی ها و شهرداری تهران از بین رفت، تا پرواز  فرودگاه های 
انوی لغو شود و دانش آموزان با تعطیلی مدارس  ره تا اطالع   مهرآباد و امام خمینی
از برف بازی لذت ببرند، اگرچه ادارات و بانک ها هم با دو ســاعت تاخیر کار خود را از 

ســاعت صبح آغاز کردند و در بخش دیگر ماجرا این مسافران قطارهای مشهد
تهران بودند که در میان برف، حوال گرمسار تا شهرر در قطار متوقف شدند. 

مسافرانی که سفرهای شهری داشتند هم انتظار نصیب شان شد؛ انتظاری گاه طوالنی 
که باعث شد آنها خود را به نزدیک ترین ایستگاه های مترو برسانند که آن هم به نوبه خود 
حاشیه هایی داشــت، چون به خصو در متروی کرج ازدحام جمعیت به خودی خود 
مشکالتی را به بار آورد. تاکسی های شهری و اینترنتی هم ماجرایی داشت. تاکسی هایی 
که ترجیح دادند آن روز برفی را خانه نشین شوند و دردســر ترافیک را به جان نخرند یا 
قیمت هایی را به مسافران در راه مانده پیشنهاد بدهند که به زعم خود در آن سرما و ترافیک 
به صرفه باشد. محمدعلی ابطحی، فعال اصال طلب، بی شک جزو نخستین افرادی بود که 
لحظه به لحظه خبر در راه ماندن در بزرگراه قم تهران را مخابره می کرد. او در فضای مجازی 
نهمین ساعتی که در یک نقطه در جاده قم با صدها ماشین ایستاده ایم. یک متر  نوشت 
تکان نخورده ایم. صبح شد... نه خبری از باز شدن راه هست و نه کمکی... همه این موارد 
ه غافلگیری  سبب شد تا گروهی شروع به ایرادگیری از عملکرد شهرداری وقت کنند و از وا
برای نحوه عملکرد او استفاده کنند، اگرچه خود شــهردار چنین باوری نداشت و بودند 
ال ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران  افرادی که از عملکرد او دفاع کردند؛ م
با بیان این که من نحوه عملکرد شهرداری در مواجهه با بارش برف اخیر را در بخش هایی 
البته باید این واقعیت را هم بگوییم که در بخش هایی کار  خوب ارزیابی می کنم، گفت که 
شهرداری قابل دفاع نیست. تجربه برف بهمن   سال گذشته بازار گمانه زنی ها را دا کرد تا 
له به میان آمد که  جایی که حتی به هرس شدن شاخه درختان انتقاداتی وارد شد و این مس
ر سنگینی برف شکسته  بود، امسال هرس  چون  سال گذشته شاخه تعدادی از درختان بر ا
ی  شاخه درختان بی موقع انجام شد و به همین  منظور احمدرضا محرابیان، استادیار اکولو
گیاهی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با ایسنا در پاس به انتقادات بعضی شهروندان، 
یک زمان مناسب برای هرس  از نظر فیزیولو متخصصان و اعضای شورای شهر گفت   
درختان موقعی است که درخت در حالت خواب یا غیرفعال باشد. از این رو معموال اواخر 
پاییز و اوایل زمستان زمان مناسبی برای هرس گونه های گیاهی است، بنابراین شهرداری 
تهران زمان مناسبی را برای هرس درختان انتخاب کرده است. البته قبل از رسیدن به 
نیمه دی ماه پیش بینی ها از ورود سامانه بارشی از جنوب غرب کشور گفتند؛ سامانه ای که 
گفته شد به تدریج فعالیتش به غرب، دامنه های جنوبی البرز در استان های قزوین، البرز، 
تهران و بعضی مناطق مرکزی گسترش می یابد و موجب بارش باران و برف می شود، البته 
یس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از  در پی این پیش بینی ها بود که ر
آماده باش نیروهای خدمات شهری شهرداری برای برف روبی و پاکسازی معابر خبر داد. 
پیش بینی ها درست از آب درآمد و پنجشنبه تهران و بعضی شهرها سفیدپوش شدند، البته 
شهروندان ترافیک های طوالنی را تجربه کردند و بعضی از آنها کالفه از این ترافیک شروع 
به غر زدن کردند، اگرچه عده ای هم از آن موقعیت الیو گرفتند و از شروع بارش نخستین 
برف زمستانی ابراز خرسندی کردند و اینستاگرام پر شد از تصاویر برف و آهن های مربوط 
زمستان بی برف که  به برف اگرچه درست کردن آدم برفی نصیب بعضی از شهرها شد. 
به نظر می رسد دوباره ابرها بارور شــده اند تا حسرت برف به دل مان   ، زمستان نیست

خدا جون متشکرم  و ... .     ، نماند

ای  کفش ه م  نگرانی
این  د  نرس ید  شب 
هساالر  جمله را اهالی س
د قطب کفش  می گوین
دیک شدن  تهران حاال با ن
ا  به ماه های پایانی  س
می گوید که دالر صادرا 
و قاچا چرم خام را روا 

داده است و

لبان برتر گلستان داو
مر خدمت به مردم   از یک 

م گویند
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جواد
ضد کی روش

ایده پرداز 
بارداری با

۲ گیگ اینترنت

اعترافات جنجالی
 مرد متجاوز 

در ۵ محله پایتخت

مرگ تکنیسین 
اورژانس و راننده 

برف کوب در 
سیل و بهمن

برای گرفتن 
نقش های بیشتر 
خودم  را  به در  و 

دیوار نمی زنم

کفش های
شب عید

جفت می شود؟

«آشیانه پرنده»  
جان مردم را 
تهدید می کند

درخواست 
۳ساله برای 
کنسرت رایگان

آش پشت پا؟ 
مصلحت نیست!

 چرا شورای تامین اجازه 
اری جشن تیم ملی در پارک  برگ

آب و آتش را نداد؟
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چه کسی 
 می خواهد سگ ها 

کشته شوند؟
شهردار اردبی با اشاره به قانون 
یت ات سگ ها  این امر  ممنو

مومی دانست را مطالبه 
   صفحه 

معمای سلطان بو 
حل نشد

شت سه روز از  با وجود گ
جیب در نقا  استشمام بوی 
مختل تهران، هنوز هم منشأ 
م نشده است آن به روشنی ا
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روح تازه در کالبد های قدیمی
انتصاب دو روحانی خوشنام در دو سمت قدیمی و مهم کشور

مومی و رسانه ها مواجه شده است بت افکار  با واکنش م
   صفحه    صفحه 

دو انتصاب تازه و مهم از میان روحانیون کشور در دو حوزه متفاوت این روزها با استقبال عام و خا مواجه شده است. یکی از این 
انتصاب ها دکتر سعید رضا عاملی دبیر تازه نفس شورای عالی انقالب فرهنگی است که به تازگی با حکم رهبر معظم انقالب به 
یس جمهوری به این سمت منصوب شده است تا رو تازه ای در این شورای قدیمی و مهم  عضویت در شورا درآمده و  از سوی ر

انقالب پس از بیست سال دبیری مخبر دزفولی دمیده شود...    صفحه 
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گمشدگان

سلطان بو!

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

  این روزها سالطین یا دستگیر می شوند یا از 

کشور فرار می کنند. بعد از اعدام سالطین سکه 

و قیر و دستگیری سلطان کاغذ، باقی سالطین 

به تته پته افتاده اند و ترس بر وجودشان مستولی 

شده است. ) مســتولی را خوب آمدم، نه؟( برای 

همین روز چهارشنبه گذشــته مردم در برخی 

مناطق تهران بوی بسیار بدی را استشمام کردند؛ 

بویی که نه منشأ آن مشــخص شد، نه علتش، 

نه چرا آمدن و به کجا رفتنــش. برخی مقامات 

مسئول از مردم خواســتند هر چیز مشکوکی 

دیدند، گزارش کنند. ما هم دیدیم بهتر اســت 

برای دریافت اطالعات مردمی یک خط ارتباطی 
بگذاریم. 

خط ویژه »بو پرس« در شهرونگ:  

یک فعــال مدنی: همان طــور که حدس 

می زدیم همه چیز در این شــهر بودار شــده؛ از 

انتخاب های شورای شهر و پست های شهرداری 

بگیر تا همین بوی عجیب و مشکوک. 

سعدی سابقا شیرازی: بوی بغلت می رود 

از پارس به کیش/ همسایه به جان آمد و بیگانه و 

خویش! / و استاد تو را از بغل گنده خویش/ بوی تو 
چو مشک و زعفران باشد پیش

یک ریــچ کیدز بچه تهرونــی: آنها که 

می گفتند همه امکانات مال شمال شهری هاست، 

حاال کجا هستند؟ کار تا به بوی بد و این حرف ها 
کشید، زدند گاراژ؟

یک بیننده پر و پا قرص تلویزیون: برای 

پیداکردن منشأ بوی بد بهتر است از کارشناسان 

متخصص استفاده بشود. من پیشنهاد می دهم 

آن کارشناس عزیز و شایســته ای که اعالم کرد 

دو گیگ اینترنت رایگان باعث باردارشــدن آن 

دختربچه شده است را بیاورید. ایشان یک ذره به 

دل زمین گوش بدهد، می فهمد کدام اپلیکیشن 

با چه حجم مصرف اینترنت باعث شــده شکم 

زمیــن کار بیفتد و معده اش فعال شــود و جگر 

گندیده زمین... الو؟ آهان قطع نشده هنوز؟ من 

قول می دهم به همه ثابت می شود که این بو در 

مناطقی به مشام رسیده که وای فای بیشتری در 

آن روز روشــن و فعال بوده. اگر اخوان ثالث زنده 

بود به جای سفر می ســرود: لعنت به »اینترنت 
رایگان« که هرچه کرد او کرد. 

یک مقام سابق وزارت ارشاد: این را چی 

میگی؟ این بو ناشــی از تعدد و کثرت گروه های 

موسیقی زیرزمینی است. االن کار فراتر هم رفته. 

به هر کس می گویــی موهایت را کجا این مدلی 

کوتاه کردی؟ می گوید رفتم آرایشگاه زیرزمینی. 

می پرســیم این کتاب را از کجا خریدی؟ جواب 

می دهد از انتشارات زیرزمینی. فیلم؟ زیرزمینی. 

جلسه داستان خوانی؟ زیرزمینی. خب، بابا این 

زمین دلــش گرفت. ترکید بیچــاره. همه چیز 

زیرزمینی. مگر ما سیب زمینی هستیم؟

راننــده تاکســی خط هفــت تیر، 

ســیدخندان: آقا کار خودشــون بــود. من 

خودم یک رفیــق فابریــک دارم. اون خودش 

 به من گفت رسول چه نشســتی که این بو کار 
خودشون  بود. 

کارشناس بارداری با اینترنت رایگان: 

من با این راننده تاکســی عزیــز کامال موافقم. 

ببینید! وقتی صحنه هــای فیلم جکی چان را رو 

می کنند که موضوع سقوط اتوبوس دانشجوها 

و توییت های عجیب برخی ها فراموش شــود، 

خب بوی بد زمین را هم خودشان علم می کنند 

که جلوی گســترش شــهرت مــرا بگیرند، اما 

ایــن ترفندها جــواب نمی دهد. مــن هم مثل 

برخی ها آن قدر شایستگی دارم که اگر صد سال 

 هم جکی چــان پخش بشــود باز ما شــاهکار 
جدیدی رو می کنیم. 

مسئوالن: حاال یکی یه کاری کرد، شرمنده اش نکنید!
   کودک خانواده: بابا دیدی من نبودم الکی گیر داده بودی!                         پیرمرد همسایه: هرکس اگه با بوهای خودش آشنا باشه، پخش کننده خیلی زود پیدا می شه!                         دو گیگ اینترنت رایگان: نکنه اینم تقصیر منه؟!          

          یک نهاد بودجه خوار: در مورد بو پروژه تحقیقاتی انجام بدم؟ )ده میلیارد دیگر بودجه می گیرد(                           مومیایی: من فکر می کردم از صاحب قبر بغلیه!
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باالخره منشأ بوی بد پخش شده در سطح تهران چه بود؟
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آزادراه

 نفس کشیدن دیگران را چک کنید! 
| شهاب نبوی| زمســتان که می رسید و هوا 

سرد می شــد، بزرگترین دغدغه من توی 
خانه این بود که روزی دویســت و بیست بار 
لوله بخاری را چک کنم کــه یک وقت از جایش در نیامده 

باشد که زبانم الل گوربه گور شویم. این عادت چک کردن 

برای زنده ماندن، از همان کودکی در وجود من موج می زد. 

بار اول زمانی فهمیدم دچار این بیماری هستم که یک شب 

وقتی همه خواب بودند و من طبق معمول باالی سر یک به 

یک شان می رفتم تا نفس کشیدن شان را چک کنم، متوجه 

شدم که شــوهر خاله ام که آن شب مهمان ما بودند، دیگر 

نفس نمی کشــد. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود 

که بهش تنفس مصنوعی بدهم. شروع به این کار کردم که 

پدرم بیدار شــد و با صحنه عجیبی مواجه شد.  شوهرخاله 

را از مرگ نجات دادم اما رابطه مان بــا خانواده خاله برای 

همیشه قطع شد. بعدها دیگر از این روش استفاده نکردم 

و هروقت می دیدم کسی نفس نمی کشــد، با لگد به چند 

نقطه حساســش ضربه مــی زدم. اصوال طــرف اگر واقعا 

ُمردنی نبود، بعــد از اصابت این ضربات به نقاط مختلفش 

زنده می شد و قضیه مرگ منتفی می شد. بعدها این حالت 

که متخصصین مغرض و مساله دار از آن به عنوان اختالل 

وسواس یاد می کنند باعث شد که توی خانه و خانواده من 

را دیوانه خطاب و سعی کنند حتی المقدور جای خوابم را از 

دیگر اعضای خانواده جدا کنند. اینطور بود که در شب های 

بهار و تابستان جای من را روی پشت بام می انداختند. روی 

پشت بام یکی دو شــب را با بی قراری پشت سر گذاشتم؛ 

تا این که با گربه های روی پشــت بام آشــنا شدم. گربه ها 

موجوداتی هستند که خیلی بد می خوابند و آدم هر لحظه 

احساس می کند که آن ها دیگر نفس نمی کشند. شب های 

اول بســیار در مقابل تنفــس دهان به دهــان، مقاومت 

می کردند؛ اما بعدها که متوجه شــدند نیتم خیر اســت 

دیگر چیزی بهم نگفتند. اما پرنده هــا، پرنده های لعنتی 

هرگز عقل و شعورشان به عقل و شعور گربه ها نمی رسید 

و هرزمان خواستم بهشــان نزدیک شوم، اسکول وار شروع 

به پرواز کردند و در افق محو شــدند.  در شب های پشت بام 

خوابی، من قید خانواده را نزده بودم و بارها تالش کردم که 

خودم را به داخل خانه برسانم از مرگ نجات شان دهم. یک 

بار از ارتفاع افتادم و پایم شکســت. یکبار هم موفق شدم 

وارد خانه شــوم، که ای کاش هیچوقت موفق نشده بودم. 

در شب های سرد زمســتانی هم توی اتاق راهم می دادند 

اما دستم را محکم به تخت می بستند تا نتوانم ُجم بخورم. 

یکی دو بار موفق بــه پاره کردن این زنجیرهای اســارت 

شــدم اما قبل از هر عکس العملی خیلی سریع بازداشتم 

کردند. بعدها دکتر در جلســات روان درمانی بسیاری که 

روی من انجام داد، به این نتیجه رســید که من یک احمق 

دیوانه هستم و کســی با این حجم از وسواس و دیوانگی، 

نباید ول ول تــوی جامعه بچرخد و وجــود من برای همه 

زیان آور اســت. این نظریــه را وقتی با قاطعیــت داد که 

چایی پرید توی گلویش و من حدود چهل و پنج دقیقه به 

روش های مختلف سعی کردم به زندگی داغونی که داشت 

برگردانمش. در تیمارستان بهترین روزهای عمرم را سپری 

می کردم. گروهی بودیم با وجوه مشــترک بسیار. صبح تا 

شب مراقب هم بودیم که یک وقت نفس کشیدن مان قطع 

نشود. در همین روزها بود که خبر دادند پدرم فوت کرده. 

خواب به خواب رفته بــود. دکتر گفته بود اگر چند دقیقه 
زودتر می فهمیدید، زنده می ماند.

وزیر ارتباطات: هزینه تبلیغات اپراتورها نباید از جیب مردم پرداخت شود

 اپراتورها:
 فعال که این

  آقای کارشناس هزینه دوا 
و دکتر مردم رو هم انداخته گردن ما!

 کارشناس تلویزیون:
 پول دو گیگ

  اینترنت رایگان رو باالخره 
باید از یه جایی در بیارن دیگه!


