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سازمان نظام پزشکی در توئیتر خبر داد؛

مهاجرت۳ هزار پزشک 
از ایران طی 10 ماه

در کالس های آواز دانشگاه جامع علمی -کاربردی 
چه می گذرد؟

 جفای سیستم آموزشی 
در حق آواز ایرانی

يک پیش بینی بدبینانه

 این دربی
 »صفر-صفر« می شود!

تصويب وضعیت جديد کرونا در هیأت دولت؛

بخشی از کشور آبی شد

امیرآبادی فراهانی:

تحریم ها رفع نشود 
 بازرسان آژانس 
اخراج می شوند

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

فرهنگ و هنر 8

آدرنالين 7

سياست 2

چرتکه 3

 معاون اول رئیس جمهور خبر داد

 تهاتر نفت برای 
خرید  اتوبوس

جهان 5

 دموکرات ها براساس متمم 25 قانون اساسی 
 برکناری ترامپ را کلید زدند

 طغيان آبی ها عليه 
خودکامة واشنگتن 
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تکرار سخنان آشنای نمايندگان دولتی و کارفرمايی درباره مزد

 نگران کارگرانیم، 
اما تحمل کنند

سياست 2

دسترنج 4

 اظهارات صدیقی درباره »کرامات« 
آیت الله مصباح یزدی، مایه طنز شد؛

غسلحاشیهساز
علی نظری، نماینده پیشــین مجلس در 
توئیتر نوشت: »اظهارات آقای صدیقی امام 
جمعه تهران باعث شد در وصیتنامه ام، یک 
نکته را خطاب به پســرهایم اضافه کنم. اگر 
هنگام غسل در غســالخانه من چشمم را باز 
کردم، تــو را خدا از همان غســالخانه مرا به 
بیمارســتان برگردانید. نکند نامردی کنید 
و دفن کنید. معرفت داشــته باشید که اگر 

چشمم را باز کردم بدانید زنده ام.«
حسین رزاق هم نوشت: »میتی که روی 
تخت مرده شــورخانه چشــم باز می کند را 
برمی گردانند بیمارســتان نه توی گور! آنکه 
دیده و کاری نکرده، اما با ذوق روایت می کند 

را هم می فرستند تیمارستان نه تلویزیون!«

 وقتــی می گوییــم صــدا و ســیما 
رسانه ملی نیست

این در واقع گفته های تازه شــیخ البکا در 
تلویزیون اســت که اینگونه دستمایه طعن 
و طنزها شــده اســت. وقتی می گوییم صدا 
و سیما یک رسانه ملی نیســت از چه حرف 
می زنیم؟ اینکه تلویزیون در سالگرد قربانیان 
یک تشییع در کرمان و هواپیمای اوکراینی 
که هر دو حاصل بی تدبیری آقایان مســئول 
بودند، سکوت اختیار کرده و ترجیح می دهد 
برای شکستن سنگینی این سکوت، آنتنش را 
بدهد به حجت االسالم کاظم صدیقی تا بگوید 
که آیت اهلل جاودان به غسال آیت اهلل مصباح 

سفارش کرده بوده حواستان باشد...

گزارش میدانی خبرنگار »توسعه ايرانی« از وضعیت بازار مسکن در تهران؛

خریداران مردد؛ فروشندگان بیمناک
چرتکه 3


