دلنوشته

سوپر غربزدهها
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

یکی از اســاتید بزرگوار گفتهاند :متأســفانه
بــا تأثیر فرهنگ غرب زن و همســر در خانه
همدیگر را با اسم کوچیک صدا میزنند ،البته
ایشــان این تبصره را آوردند که در الیه اول
زندگی که صمیمیت بین زن و شــوهر حاکم
اســت اگر همدیگر را با اســم کوچک صدا
بزنند مانعی ندارد ،امــا در الیه دوم که الیه
ظاهری زندگی است باید حرمت زن و شوهر
حفظ شود.
خواســتیم عرض کنیم مایی که همدیگر را
به اسم کوچیک صدا میزنیم چگونه متوجه
شــویم جزو بند یا الیه اول هســتیم یا نه؟
تشــخیص الیه اول و دوم مشکل است! البته
من وقتی این خبر را شنیدم از همسرم سوال
کــردم چه صدات بزنم که احترامت بیشــتر
حفظ بشــه؟ گفت هر چی دوست داری صدا
بزن فقط هرچی میخوام برام بخر.
واقعا ما با اسم کوچک صدا زدن همسرانمان
چقدر غربزده بودیم و خبر نداشتیم؟ تا حاال
فقط فکر میکردیم هر کسی که دم از تعامل
با غرب بزند غربزده است.
حاال متوجه میشوم چرا پدر خدا بیامرزم نام
مادرم را نه به اسم کوچک نه حتی به فامیلی
صدا مــیزد؟ بلکه میگفــت« :ننه حبیب»
وی هیچگاه اســم کوچک مادرم را خصوصا
در مالعــام صدا نمیزد .به جای آن از اســم
مذکر استفاده میکرد .مثال بارها شاهد بودم
در خیابــان وقتی میخواســت مادرم را صدا
بزند وی را خطاب میکرد« :حبیب» (حبیب
اسم برادر بزرگترم است .گاهی در قدیم رسم
و عرف این بود که اســم مادر را در جمع به
اسم «پسر بزرگ» صدا میزدند .البد اینگونه
احترام زنان بیشتر حفظ میشد).
امروزه که همدیگر را به اســم کوچیک صدا
میزنیــم و غربزده شــدهایم جــای خود اما
متاســفانه مراتــب غربزدگــی و وادادگی به
غرب را بیشــتر کردهایم و به جز نامیدن اسم
کوچک همسر گاهی پسوند «عزیزم» هم بکار
میبریم که با این کار حتما ما سوپر غربزدهایم
و فریاد واا ســفا میطلبد .چه بسا وقتی اسم
همسرمان را به نام کوچک و آن هم با پسوند
«عزیزم» بکار میبریم روح پدرانمان را در قبر
میلرزانیم چون با ایــن کار به میراث پدران
خود پشت کردیم!
این را هم عرض کنــم حتی برخی به قدری
غربزدهاند که برخی اســامی مقامات غربی را
به اسم کوچک صدا میزنند مثال برخیها در
هنگامه انتخابات آمریکا میگفتند« :جو» بیاد
اوضاع بهتر میشه!
دیالوگ

برخی آدما به خودشون ایمان ندارند تا اینکه
یکی دیگه برای اولین بار بهشون ایمان بیاره!

ویل هانتینگ خوب  -گاس ون سنت

اتفاق وحشتناک برای کودک
با به خواب رفتن
رویدفترتکالیفش!

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
تفسیر :هر کســی که میخواهد کاندیدای انتخابات بشود و تقاضای
فالی از حافظ میکند ،حافظ این شعر را برایش میسراید!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :گشاده رویی شیوه آزادگان است.

ژوله نویسنده «مردهزارچهره» از تلویزیون عذرخواهی کرد و به این رسانه برگشت

خداحافظفردوسیپورسالمتلویزیون!

آفتاب یزد -گروه شــبکه« :چوب خط» نام سریال
طنزی اســت که به زودی قرار است از شبکه سه
سیما پخش شود .اما در میان اسامی بازیگران این
سریال ،نام بازیگری به چشم میخورد که سالها
پیش در جهت حمایت ازعادل فردوسی پور ،آنهم
طی یک متن تند اینستاگرامی ،تلویزیون را تحریم
کرده بود و بنا نداشت که مقابل دوربین صدا و سیما
قرار بگیرد اما گویا به یکباره دچار آلزایمر گشت و
تلویزیون شد بهترین خانه و خاطره برای او .نامش
امیرمهدی ژوله است و حاال که قرار است با سریال
چوب خط در قاب تلویزیون ظاهر شــود ،نامش به
گونه دیگری در ذهنها تداعی میشــود؛ وی قبال
و پیش از تغییر عقیده نوشــته بود« :چقدر رقت
انگیز شدیم ما .از فردا همه ما پست گذاران ،برای
یک سکه دو سکه از این استودیو به آن استودیوی
سازمان پشــتک میزنیم که برای بینندگان عزیز
نمک شب عید بریزیم و مینویسیم و بازی میکنیم
و میســازیم» اما وقتی که پای پول در میان باشد،
تلویزیون بهترین است و حتی مقصر هم اوست! مشکل این
نیست که چرا ایشان میخواهد در یک سریال تلویزیونی به
ایفای نقش بپردازد (اتفاقا به سبب طنازی که دارد شاید بتواند
مخاطبان را برای ساعتی پای تلویزیون بنشاند) بلکه مشکل
اینجاست که چرا او و امثال او متناسب با شرایط دلخواهشان
حرکت میکنند به طوری که گاهی تلویزیون خوب اســت
و گاهی بد؟
> تلویزیون خانه من است

با این حال امیرمهــدی ژوله در خصوص حضورش در صدا و
سیما در صفحه اینســتاگرامیاش نوشته است« :تلویزیون
خونه من بوده .خونه بهترین خاطــرات من .چه اون روزی
که برره و مرد هزارچهره و در حاشیه و ...براش مینوشتیم،
چه اون روزایی کــه دورهمی و دیوار به دیوار بازی میکردم
و چه خندوانه و اســتنداپ و اون مهر تکرار نشــدنی که از
شما گرفتم .رابطه ما و تلویزیون در دورهای پر از دلخوری و
گالیه و ناراحتی شــد که قطعا بخشی از اون به خاطر بعضی
بیتوجهیها یا قصور من بوده .حاال قراره به جای تکرار اون
روزها و اتفاقات تلخ باز هم با هم کار کنیم .شــاید لبخندی
گوشه صورتی خسته از این دوران بنشونیم».

کالهش هم در صداوسیما جا بماند حاضر نیست برای برداشتن
آن به آنجا برود ،تغییر موضع  ۱۸۰درجهای داده بودند! اینبار
یکی از نویسندگان «مرد هزارچهره» پس از جوسازی علیه
رسانه ملی و خوشحالی بابت جداییاش از این سازمان تغییر
موضع داده و دوباره به صداوسیما برگشته است .وی قب ً
ال هم
هنگام همکاری با ســریالهای سرشار از بودجه رسانه ملی،
به عضو و فرزند این رســانه تبدیل شده بود ،اما پس از قطع
همکاریاش تبدیل به منتقد سر سخت رسانه ملی و قوانین و
خط قرمزهای آن شد؛ آنچنان که کمپینی را در جهت تمسخر
ممیزی و نظارت در سیما راه انداخت .وی اخیرا نیز فیلمنامه
یک کارگردان جوان را با محتوایی ضدمردمی نوشت و باعث
یک پسرفت عمیق در کارنامه کاری وی شد .این نویسنده اما
اخیرا و در آغاز یک همکاری دیگر ،ناگهان تغییر چهره داده و
نسبت به صداوسیما ابراز عشق و وفاداری کرده است! جای
تعجب است که چرا برخی از مدیران صداوسیما در مواجهه با
این مردان هزارچهره مماشات میکنند و آنتن و پول عمومی را
در اختیارشان قرار میدهند؟! »
> چه زود یادت میره

اکنون ژوله مورد انتقاد و واکنش کاربران شبکههای اجتماعی

> تلویزیون خانه امثال ژوله است

اما نکته اینجاست که این موضوع انتقادهای زیادی را روانه
ژوله کرده اســت .مثال وحید یامینپور در صفحه شخصی
خود در توییتر به بازگشــت ژوله به تلویزیون واکنش نشان
داده است .او نوشته اســت« :اولین خبر پیامکی که در این
صبح زیبا دریافت کردم ،خبرپیگیری پرونده شکایت صدا و
سیما از بنده در شعب کیفری کارکنان دولت بود .آقای علی
عسکری صبح زیبای شما هم بخیر دیشب آقای ژوله نوشته
بود تلویزیون خانه من اســت و به زودی به آن بر میگردم.
الحق که خانه ایشون ودوستان ایشونه»
> عجیب است که صدا و سیما به اینها آنتن میدهد

روزنامه کیهان هم در انتقاد به بازگشت ژوله به تلویزیون نوشت:
«یک نویسنده بهرغم اعالم برائت از رسانه ملی ،دوباره عاشق
صداوسیما شد! این اولین بار نیست که برخی سلبریتیها ،پس
از رجزخوانی علیه صداوسیما ،با سودای پول و شهرت ،دوباره
شیفته آنتن میشــوند! پیش از این نیز «محسن تنابنده» و
«سعید آقاخانی» با اینکه ازعدم همکاری با صداوسیما به نشانه
اعتراض سخن گفته و «رضا رشیدپور» نیز گفته بود حتی اگر

حکم دادگاهی در چین که به نفع یک زن خانه
دار صادر شــد به سوژه رســانهها تبدیل شده
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،رای صادره
دادگاهی در چین برای پرونده طالق یک زوج
اهل این کشور به ســوژه رسانهها تبدیل شد.
بنابهگزارش رسانههای محلی چین مردی که
«چن» اعالم شده سال گذشته پساز
هویتش ِ
 ۵سال زندگی مشــترک با همسرش «وانگ»
یک درخواست طالق به دادگاهی در این کشور
ارائه کرد .در حالی که این مرد در ابتدا موفق به
گرفتن حکم طالق از همسرش از دادگاه شد،
اما همســرش نیز در مقابل دادخواستی را به
دادگاه ارائه داد .بر اســاس این دادخواست این
زن خواستار جبران خســارتی شد که به طور
تمام وقت به عنوان یک زن خانه دار در زندگی
این مرد حضور داشت.
دادگاه خانــواده در پکن بــه تازگی به نفع این
زن حکم داد و شوهر وی را موظف به پرداخت

قرار گرفته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است« :پس
این همه حمایتتون از فردوسیپور چی شد.
همون شبکه سه است که فردوسیپور را کنار
گذاشته ها .چه زود همه چیز یادت میره».
کاربر دیگری گفته اســت« :پــس تحریم
تلویزیون چی میشــه؟ اگر بخاطر مردمه که
اونا میدونند چطور سر خودشون رو گرم کنند.
ولی مطمئن شو خدای نکرده به خاطر خودتون
نبوده باشه! خط سیر تلویزیون با مردم کامال
متفاوته».
دیگری نوشت« :لطفا خواسته قلبی خودتون
رو به خواسته مردم تعبیر نکنید».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد« :یعنی
االن از تلویزیون عذر خواهی کردید؟ حرفاتون
تو شام ایرانی درمورد تلویزیون هنوز یادمه».
کاربران دیگر نوشته اند« :کاش مسائل کاریتون
رو به جای تفکر و منش نریزین تو پست ها ،تو
حلق مردم ساده اندیش ما! روزی که کار نمیدن و به هزار و
یک دلیل ممنوع التصویرین تلویزیون اخ و پیفه ،االن خونه
شما ،قصور شما!»« ،این که برگردی یا برنگردی فقط به خودت
مربوط هســت و نه هیچ کس دیگر ولی یه حرفهایی زدید و
شاید االن به اون حرفهای خودت داری بیتوجهی میکنی
و این متن شاید برای توجیه اون حرفاس»« ،خوب دلیل این
آشتی هم پر واضحه ،طرف پولش ته کشیده و البته چه جایی
بهتر از صدا و ســیما با بودجهای که از جیب ملت پرداخت
میشه ،برای پر پول کردن جیب یک هنرپیشه ورشکسته.
تازه منت هم ســرمون میذارن که فقط برای نشاندن گل
لبخند روی لب ملت پا روی آرمانها و قول و قرارهاشــون
گذاشتن و برگشتن به تلویزیون .برو برادر خجالت بکش»،
«ظاهرا ً سلبریتیها تو این چند روز پروژه نفرت رو کلید زدن
و هر روز یکیشون از چشم مردم میوفتن»« ،چه اتفاقی افتاده
یا میخواد بیوفته که دوره دلخوری تموم شده؟»« ،جسارتا
اشتباه کردید که آشتی کردید حاال که کفگیرته دیگ خورد
صحبت از آشتی با رسانه ملی را مطرح میکنید؟ همین شما
سلبریتیها نبودید که ژست پوپولیستی گرفتید و از صدا و
سیما خداحافظی کردید؟ حاال چرا برگشتی؟ امیدوارم حداقل
صدا و سیما به شماها تصویر ندهد».

یادداشت

تناقض ،جایگاه افراد را
دچارانحطاطمیکند

حسنمعظمی

کارشناسرسانه

در ســالهای اخیر صدا و ســیما منتقدان زیادی داشته است به
خصــوص از جانب بازیگران .منتقدانی که به بهانههای مختلف به
نقد عملکــرد تلویزیون پرداخته و بعضاً هم آن را تحریم کرده اند.
اما خیلی زود بعضی هایشــان این مسئله را فراموش میکنند و
زمانی که پای منافعشان در میان باشد درصدد آشتی با صدا و سیما
برمیآیند درست مثل کاری که به تازگی امیر مهدی ژوله نویسنده
کشــورمان انجام داده اســت .به نظر من افرادی که از این طریق
میخواهند خودشان را مطرح کنند طبیعتاً نه آنها را میتوان منتقد
نامید و نه هنرمند .کسی که دچار ثبات شخصیت ،تصمیم گیری،
هویتسازی و ارائه نظر در جامعه نیست در هیچ شاخهای نمیتواند
تاثیرگذار باشد .این موضوع ثابت شده است که جامعه کار خودش را

حکم عجیبی که دادگاه
به نفع یک زن خانه دار صادر کرد!

پدر تایوانی که پســرش را پــس از به خواب
رفتــن روی دفتــر تکالیف درســیاش بیدار
کرده بود با صحنهای غیرمنتظره روبه رو شد.
بهگزارش باشــگاه خبرنگاران ،شاید برای یک
پسر خردســال کابوسی بدتر از این نباشد که
وقتی هنگام انجام تکالیف درسی خود به خواب
میرود با مارمولکی که زیر صورت او مرده است
از خواب بیدار شود .این اتفاق وحشتناکی بود
که به تازگی برای یک کودک تایوانی رخ داد.
یک کاربر توئیتر با نام «جکسون لو» ،عکسی
از پسر خود در حالی که تصویر یک مارمولک
روی صورت او نقش بســته بود در این شبکه
اجتماعی منتشــر کرد .او همچنین تصویری
از یک مارمولک مرده که روی دفتر پســرش
قرار داشت منتشر کرد .او در شرح این تصاویر
نوشت که پسرش هنگام انجام تکالیف درسی
خــود صورتش را روی دفترش گذاشــت و به
خواب رفت ،غافــل از اینکه یک مارمولک در
زیر صورت او حضور دارد .جکسون با کنایه به
تکلیف درسی کودکان نوشت مهم نیست که
هنگام انجام تکالیف درسی فرزند شما چقدر
خســته شود ،مهم این اســت که حتی وقتی
کودک شــما روی یک مارمولک میخوابد و
این حیوان کشته میشود او متوجه این اتفاق
نمیشود .این پســت پس از انتشار در توئیتر
مورد توجه کاربران قرار گرفت و بیش از  ۵هزار
بار بازنشر شد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

خسارت پنجســاله زندگی مشترک آنها کرد.
طبق حکم صادرشده این دادگاه این مرد چینی
موظف شد مبلغ  ۷۷۰۰دالر بابت خانه داری به
زن سابقش پرداخت کند .این مبلغ تنها بابت پنج
سال خانه داری این زن باید به او پرداخت شود.
ایــن در حالی بود که خانم وانگ مبلغی معادل
 ۲۴۷۰۰دالر بابــت جبران خســارت از دادگاه
درخواســت کرده بود ،امــا دادگاه مبلغ ۷۷۰۰
دالر را برای جبران خسارت تشخیص داد .طبق
این حکم آقای چن باید مبلغ  ۵۰۰۰۰یوان به
همسرش پرداخت کرده و همچنین ماهیانه نیز
مبلغ  ۲۰۰۰یوان بابت نفقه به او بپردازد .انتشار
این خبر در ســرانههای محلی چین با واکنش
کاربران همــراه بود .یکی از کاربران در کامنتی
تامل برانگیز نوشــت« :زن خانــه دار در چین
دستکم گرفته میشود .در حالی که استخدام
یک پرستار بچه برای یک سال در چین بیش از
 ۵۰۰۰۰یوان هزینه دارد».

انجام میدهد و دیگر توجه چندانی به چهرههایی که تالش میکنند
خودشــان را مطرح کنند ندارد .در حال حاضر جامعه از این تیپ
افراد الگوبرداری نمیکند و این جامعه است که خودش را به سمت
تیپسازی و الگوسازی آورده و افراد را به دنبال خودش میکشاند.
بیتردید این نوع از رفتار نوعی رفتاری متناقض است و جایگاه افراد
را دچار انحطاط میکند .بنابراین بیجهت نیست که آنها را افرادی
منفعتطلب مینامند .زمانی که رامبد جوان در برنامه خندوانهاش
شعارهای وطن پرستانه میداد اما خودش فرزندش را در آن سوی
دنیا به دنیا آورد واکنش مردم چه بود؟ این دوگانگی در حرف زدن
و عمل کردن قطعاً ســبب ســقوط و انحطاط فرد در مقابل افکار
عمومی خواهد شد و به نظرم بازسازی اعتماد مردم توسط این افراد
حتی در دراز مدت هم میســر نخواهد شد .به طور کلی این دسته
از هنرمندان چون که به دنبال منفعت خودشان هستند معاش و
غم نان را بر هر چیزی مقدمتر میدانند و برای رسیدن به هدفشان
وســیله را توجیه میکنند .خیلیها هستند که پز منتقد بودن به
بسیاری از مسائل کشور را دارند اما حرفهایشان نشان میدهد که
همفکر همان چیزی هستند که روزی منتقدش بودند.
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خروس ناراحت
صاحبش را کشت!

خروسی که برای جنگ خروسها به پایش تیغ
بسته شده بود صاحب خود را زخمی کرد و بر
اثر شــدت جراحات وی جان باخت .به گزارش
ایلنا ،یک مــرد پس از پایان جنگ خروسها و
در نتیجه حمله یکی از این خروسها که تیغ به
پایش بسته بودند و در تالش برای فرار بود ،به
شــدت زخمی و درنهایت جان خود را از دست
داد .حدود ۱۵نفر به دلیل سازماندهی یک مبارزه
غیر قانونی خروس که منجر به مرگ یک مرد
شد ،در جنوب هند تحت تعقیب پلیس هستند.
این حادثه در روســتایی در منطقه کریمناگر،
ایالت تالنگانــا رخ داد .براســاس گزارشهای
پلیس محلی ،یک خروس جنگی که تیغی به
پای آن متصل شده بود ،هنگام تالش برای فرار،
صاحب خود را از ناحیه کشــاله ران به شدت
زخمی کرد .این مرد بر اثر خونریزی شــدید و
مهار نشــدن آن تا زمان رسیدن به بیمارستان
جــان باخت .شــرکتکنندگان در این رویداد
عالوه بر شــرطبندی غیرقانونی و سازماندهی
جنگ خروس ،با اتهام قتل هم مواجه اند .بعدا
خروس حملهکننده پیدا شــد و مدت کوتاهی
قبل از فرســتاده شدن به مرغداری در ایستگاه
پلیس محلی نگهداری شد .طبق قوانین هند،
جنــگ خروس ممنوع اســت .اما همچنان در
چندین قســمت هند محبوب است .پرندگانی
که مخصوص رزم و مبارزه پــرورش یافتهاند،
بــه تیغههایی به طول ســه اینچ کــه به پاها
متصل شــدهاند مجهز هســتند .تماشاگران
سپس شرطبندی میکنند که مربوط به برنده
جنگ است .علی رغم تالش انجمنهای حقوق
حیوانات ،ســاالنه هزاران خروس در این جنگ
میمیرند .در اکتبر سال  ۲۰۲۰نیز خبرگزاری
فرانسه از مرگ یک افسر پلیس در مرکز فیلیپین
خبر داد .این افسر برای جلوگیری از یک مسابقه
جنگ خروس اقدام کرده بود که توسط خروس
مجروح شد و جان خود را از دست داد.

اقامتگاهارواح!

بزرگترین و سنگین وزنترین
پروانهجهان

تصاویری جالب از بزرگترین و سنگین وزنترین
پروانه جهان در فضای مجازی منتشر شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،خانــوادهای در
حین گشت وگذار در جنگلی در شمال شرقی
شــهر بریزبن اســترالیا ،یک پروانه بزرگ را در
حال پیله بستن روی درخت مشاهده کردند و
تصویر آن را در سایتهای شبکههای اجتماعی
برای گروههای دوستداران حشرات به اشتراک
گذاشتند .آنها گفتند که برایشان جالب بوده و
تا به حال چنین پروانهای را ندیده بودند ،برای
همین تصویر این حشره را
در فضای مجازی منتشــر
کردنــد تا افراد بیشــتری
از دیدن ایــن پروانه لذت
ببرنــد .کاربــران فضــای
مجازی با دیدن تصویر این
پروانه بزرگ ،نوشتند« :چه
پروانه بزرگی آدم از دیدنش
وحشت میکند» اما کاربر
دیگــری از زیبایی بینظیر
این حشره نوشته بود« :چه
پروانــه زیبایی ،کاش برای
آیندگان بماند ».شایان ذکر
است که این حشره یکی از
بزرگترین حشرات در جهان
و ســنگینترین وزنترین
پروانه شناخته شده است
کــه وزن آن تــا  ۳۰گرم
میرسد .بالهای این پروانه
عظیم الجثه بالهایی حدود
 ۲۵ســانتی متــر و طول

۱۵سانتیمتر است .رنگ آن خاکستری و یک
نقطه تاریک بر روی ســینهاش وجود دارد .این
حشــره در زمان ترس بالهای خود را کنارش
قرار میدهد به طوری که بتواند در هنگام توقف
روی تنه و شاخههای درختان استتار کند البته
گفتنی اســت که لکه روی بالهای این حشره
در ماههای تابستان دیده میشود .این پروانه به
پروانه چوبی غول پیکر معروف است و در سراسر
اســترالیا یافت میشود ،اما بیشــتر در امتداد
ساحل شرقی مشاهده شده است.

هشت شهر شــمالی در روسیه خالی از سکنه
شده است .مالکین حاضر بودند برای مهاجرت
به جنوب ،خانههایشــان را بــه مبلغ ناچیزی
بفروشــند .به گزارش فرارو ،تصاویر منتشــر
شده از این مناطق ،ســاختمانهایی متروکه
و وهمانگیز را نشــان میدهد .حدود  ۲۰هزار
نفر با تعطیل شدن معادن و تاسیسات در این
منطقه ،محل سکونتشان را رها کردند و آنچه
باقی ماند چیزی نبود جز شــهر ارواح! سرمای
شدید منطقه که به منفی  ۵۰درجه میرسد
و همچنین بیکاری یکی دیگر از علل مهاجرت
اهالی این مناطق بوده است.

نصبروزنامهبیلبوردی
درماهشهر

شهرداری بندرماهشهر آخرین خبرهای مرتبط
بــا وضعیت کرونــا در این شــهر را در قالب
روزنامه طراحی و در بزرگترین بیلبورد شــهر
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