داستان زندگی

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

چند روایت درباره نوروز و حال و هوای آن

بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما

سال بیستوپنجم شماره  7022پنجشنبه  23اسفند

م نداشتند
یگانه بودند و هیچ ک 

یادی از مفاخر درگذشته سال  :1397انور خامهای  /عباس عطار  /احمدرضا دالوند  /محسن وزیری مقدم  /داریوش شایگان/
احسان یارشاطر  /سیدمحمد دبیرسیاقی  /سید محمدامین قانعیراد  /حسین محباهری /محمدیوسف کیانی  /هوشنگ آزادیور/
ت رضوی  /بهرام زند  /بهرام شفیع  /ابوالفضل زرویی نصرآباد/
غالمحسین صدریافشار  /احمد احمدی  /عزتاهلل انتظامی  /پوران شریع 
صدرالدین شجره  /یداهلل ثمره  /محمد ابراهیم جعفری  /محسن ابوالقاسمی  /سلیم نیساری

دانیال معمار /اول سال ،ترمز دنیا را بکشید
سیداحمد بطحایی /ما را به سخت جانی خود
سیدجواد رسولی /آن تقویم دیگر
احسان رضایی /چون ابر به نوروز رخ الله بشست
علی سیفاللهی /بهار از نو

داستان تاریخ

ایجاد راهآهن در ایران در گفتوگو با مصطفی بیات

مسیری در تاریخ

روایت ژان باتیست فوریه از مراسم عید
نوروز در دربار ناصرالدین شاه

سبدی پر از سکه نقره

سرگذشت زندگی
سال  97و جوانانی که از هیچ همه چیز ساختند

تحمل فشار مثل زغال سنگ،
درخشنده مثل الماس

معلم عشایر /دختری از قصرقند /کولبر
نخبه /برنده جشنواره پوی /جوانی با  6طال/
الماس و زغال سنگ

داستان حوادث

قاضی پیشکسوت از تجربه خود میگوید:

طعمی که احقاق حق دارد
وصف ناشدنی است

دکتر پیرحسین کولیوند ،رئیس اورژانس کشور:

مأموریت اورژانس ،تزریق
امید به مردم است

گفتوگو با مرتضی سلیمی ،رئیس سازمان
امداد و نجات جمعیت هالل احمر

امدادگری عزتی است که
خدا به ما داد

داستان زندگی و فرهنگ

آیینهای آغاز سال نو در گفتوگو با دکترجبار رحمانی

ظرفیتهای آیینی نوروز را
با مداخله از بین نبریم

محمد زینالی اُناری /بازآفرینی محله و نوروز
رضا جمیلی /جنسیتزدایی از خانه

داستان یک رویداد
رکاب زنی برای شادی کودکان

لبخندیبهوسعتهزارو780کیلومتر

کافه جمعه
گپ هفته

صفحات
 12 ،11و 13
را بخوانید

صداقت جیگر را با هیچ چیز عوض نمیکنم

موسیقی

بوی نوروز را از دست ندهید

سفرنامه

چه کنیم که سفر به ما خوش بگذرد

خاطره بازی

قطبهای مخالف و متضاد در دل یکدیگر

تلهوی

کمالالملک ،بادکنک سفید و...

