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۴۵۹ قربانی جدید کرونا در کشور 
ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از شناسایی 
9هــزار و ۲۳۶ مــورد 
جدید کوویــد-۱9 و 
فوت 459 نفر دیگر در 

کشور خبر داد.  به گزارش ایسنا، سیماسادات الری 
گفت: از روز شنبه تا ظهر یکشنبه بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 9 هزار و ۲۳۶ بیمار جدید مبتالبه 
کووید-۱9 در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران 
کووید-۱9 در کشور به ۶۸۲ هزار و 4۸۶ نفر رسید. 
الری ادامه داد: در این زمان 459 بیمار کووید-۱9 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۳۸ هزار و ۲9۱ نفر رسید.
    

مهاجرت فالمینگوها از مناطق 
سیبری به دریاچه ارومیه

پرندگان فالمینگو 
با توجه به فرارســیدن 
فصل ســرما از مناطق 
ســیبری به ســواحل 
رومیــه  ا یاچــه  در

مهاجرت کردند. به باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
فالمینگوهایی که هرســاله به دریاچــه ارومیه 
مهاجرت می کردند ایــن بار نیز به ایــن دریاچه 
بازگشتند. بدون شک مهاجرت این نوع پرندگان 
نشــانه ای مثبت در شرایط زیســت محیطی این 

دریاچه است.
    

انتقاد از توزیع انسولین با کد ملی
کارشناس اقتصاد 
ســالمت برخالف نظر 
مسئوالن دولتی تحریم 
را عامل کمبــود دارو 
در کشــور نمی داند. به 

گزارش فارس، هادی اســماعیلی در رابطه با علل 
کمبود دارو، بخصوص انســولین در کشور اظهار 
کرد: بااینکه مســئولین و برخی از رسانه ها تحریم 
را عامل اصلی کمبود انسولین دانسته اند اما بیاییم 
به آمار توجه کنیم امسال نه تنها انسولین کمتر از 
سال گذشته وارد نشده است بلکه افزایش هم داشته 
است. این کارشناس اقتصاد سالمت در ادامه به توزیع 
انسولین با کد ملی پرداخت و اظهار کرد: به نظر بنده 
توزیع با کد ملی فقط نقش مسکن را برای بازار دارو 
دارد و یک مقدار مسئله را تعدیل می کند اما مشکل 

کمبود ما را حل نمی کند. 
    

از ابتدای سال جاری تاکنون؛
۷۰۱۷ هکتار از مناطق حفاظت 

شده در آتش سوخت
ه  و گــر ئیــس  ر
برنامه ریزی، حفاظت 
و پشــتیبانی دفتــر 
زیستگاه های سازمان 
حفاظت محیط زیست 

گفت: از ابتدای ســال جاری تا روز گذشته هفت 
هزار و ۱۷ هکتار از مناطق تحت مدیریت سازمان 
محیط زیست دچار آتش سوزی شد. به گزارش ایرنا، 
رضا حسن هراتی افزود: در حالی شاهد این میزان 
آتش ســوزی در مناطق چهارگانه محیط زیست 
هستیم که در مدت مشــابه سال گذشته این عدد 
4 هزار و ۷۶۰ هکتار بوده، بنابراین حدود ۳4 درصد 
افزایش آتش سوزی داشــتیم. هراتی با بیان اینکه 
مجموعه مناطق حفاظت شده شامل منطقه جنگلی 
مانند پارک ملی گلستان، کویر مانند پارک ملی کویر 
و مرتع مانند پناهگاه حیات وحش موته و یا پارک 
ملی بمو است، گفت: بیشترین علت آتش سوزی 
سهوی بوده اما عمدی و علت طبیعی هم داشتیم، 
برای عمدی ها پرونده قضایی تشکیل شده و درحال 
رسیدگی هستند که معموالً از اواخر بهمن ماه که 
آتش سوزی ها کم می شود بررسی پرونده ها در هر 

استان جمع بندی خواهد شد.
    

تغییر نام معابر تهران صدای 
شورای شهری ها را هم درآورد

سخنگوی شورای 
شهر تهران از تغییرات 
وســیع و مســتمر در 
نام گــذاری معابــر 
انتقــاد کــرد و گفت: 

این موضوع ســبب ســردرگمی مردم می شود. 
به گزارش فــارس، علی اعطا دربــاره مصوبات 
کمیســیون فرعی نام گذاری خیابان ها و معابر 
پایتخت بیــان کرد: رویکرد تغییرات وســیع و 
مستمر در نام های معابر هویت شهر را با چالش 
مواجه می کند. تغییر نام هــای در برخی موارد 
موجب می شــود به لحاظ هویتی شهروندان در 

شناخت شهر دچار سردرگمی شوند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این روزها شرایط طوری شده که در 
محیط اداره، جامعه و حتی در خانواده 
یک عطسه یا سرفه  کافی است که انگ 
»کرونایی بودن« را بگیرید و حتی از جمع 
دوستان و همکاران هم طرد شوید. کرونا 
در کمتر از یک سال از شیوعش، سبک 
زندگی، عادات و روابط اجتماعی بسیاری 
از جهانیان را تغییر داد. یک پاندمی که 
به سرعت آدم ها را به فضاهای خلوت تر 
سوق داد و ایمنی بیشتر را در مناسبات 
اجتماعی اندک و ارتباط کمتر با دیگران 

معنی کرد.
»مبادا به کســی بگی کرونا دارم«، 
»اگه فالنی را دیدی بهــش محل نذار 
شاید هنوزم ناقل باشه«، »هیس! مبادا 
کسی خبردار بشه که مبتال شدم دیگه 
نمی تونم از خونه برم بیرون آبروم میره، 
اگه دوستام بفهمند مبتال هستم دیگه 
من رو تو جمعشــون راه نمیــدن« و ... 
زمزمه هایی است که این روزها کم وبیش 
به گوشمان می رسد یا شاید خودمان هم 
این جمالت را ذهنمان مرور کرده باشیم. 
این روزها که تمــام دنیا میزبان مهمان 
ناخوانده ای به نام کووید-۱9 است، در 
کنار تمام سختی هایی که این ویروس 
با آمدنش به ارمغان آورده متأسفانه در 
کشور ما در حال تبدیل شدن به یک انگ 

اجتماعی است.
به این فکر کنید که فرد بعدی که قرار 
است به کرونا مبتال شود خود شما باشید، 
انتظار چه برخوردی را از دیگران خواهید 
داشــت؟ فردی که حاال به هر دلیلی به 
کرونا مبتال شده است صرفاً یک بیمار 
است و جرم و جنایاتی هم مرتکب نشده 
که قرار باشد از جمع دوستان، خانواده، یا 

اجتماع طرد شود. برعکس کسانی که به 
کرونا مبتال می شوند چه به لحاظ روحی 
و چه به لحاظ جسمی در معرض خطر 
هســتند و به جای انگ اجتماعی زدن 
و طرد کردن آن ها بایــد مایه دلگرمی 
خود و خانواده هایشان باشیم و با رعایت 
موازین بهداشتی سعی در جلوگیری و 

پیشگیری از این بیماری داشته باشیم.
ابتال به کرونا امری قبیح نیست

جامعه شناســان مدتی اســت از 
مشکلی بزرگ تر از کرونا می گویند. به 
گفته آن ها ظهور »استیگما« یا »نظریه 
انگ اجتماعــی« در ارتباط بــا کرونا، 
سیاست های مواجهه با این موضوع را در 
جامعه را به بن بست رسانده و آن را سخت 
کرده اســت و می توان گفت که همان 
نگرشی که در مورد بیماری ایدز در جامعه 
وجود دارد به همان میزان نیز به پدیده 

کرونا با دیده قبح و حقارت می نگرند.
اما مشــکل از اینجا شروع می شود؛ 
زمانی که فرد مبتــال به کرونا در جامعه 
طرد یا برچسب کرونایی بودن به آن زده 
می شود به نوعی دست به پنهان کاری 
و خودسانســوری می زند و درحالی که 
در مشــغول انکار بیماری خود اســت 
در جامعه رفت وآمد کــرده و به راحتی 
دیگران را نیز مبتال خواهد کرد. جامعه 
شناسان می گویند باید سعی کنیم به 
این باور برسیم که کرونا قبح اجتماعی 
نیست و ابتال به بیماری هم قبیح نیست 
بلکه در این شرایط انکار، پنهان کاری، 
عدم مراجعه به پزشک، فرهنگ مواجهه 
با بیماری و مسخره کردن سیاست های 
بهداشتی عملی زشت و قبیح محسوب 

می شود.
ترس یکــی از دالیل انگ ســازی 
یــا قبح ســازی در ارتباط بــا ویروس 
کروناســت چراکه فــرد از هر چیزی 
که ترس یــا هراس داشــته باشــد، 

 می گریــزد و آن را طــرد می کنــد.
از سوی دیگر بیماران کرونایی از ترس 
اینکه انگشت نمای دیگران شوند بیماری 
خــود را انکار می کننــد و همین ترس 
خود سبب انکار و پنهان کردن موضوع 
خواهدشد. ناآگاهی، جهل، ناشناختگی 
از دیگر عواملی است که سبب انگ سازی 

اجتماعی کرونا می شود.
 نگاه تبعیض آمیز جامعه

 به بیماران کرونایی
در همیــن زمینــه ارســیا تقوی، 
روان پزشــک و عضــو شــورای 
سیاســت گذاری دهمیــن همایش 
سالمت روان و رسانه به تفسیر و توضیح 
در رابطه با این بحــران جدید پرداخته 

است. 
به گفته او  هرچند کــه بیش از 5۰ 
سال است روی مسئله استیگما در دنیا 
کار می شود اما در پاندمی کرونا و بحران 
جهانی آن، توجه به این مسئله موردتوجه 
مضاعف قرارگرفته است. حاال که چند بار 
از اصطالح استیگما سخت به میان آمد 
بد نیست بدانیم اســتیگما چیست. بر 
اساس تعریفی که تقوی ارائه داده است، 
استیگما همان برچسب ها و لیبل هایی 
است که به بعضی افراد می زنیم و با این 
کار عماًل آن ها را از صف زندگی معمول 
خارج می کنیم، آن ها را خوار و خفیف 
می کنیم، پس می زنیم و دفع می کنیم. 
مثل همان برخوردی که درگذشــته با 
جذامیان یا افــراد دارای بیماری های 
خاص داشــتند و آن ها را می بردند در 
دره ها یا در بیغوله هایی رها می کردند و 
آن افراد اجازه نداشتند جایی بیایند که 
بقیه مردم زندگــی می کردند. در همه 
این جوامع اگر کسی برچسب بخورد، 
از بقیه افراد جداشده و مورد آزار و اذیت 
قرار می گیرد، به عنوان شهروند درجه 
اول شناخته نمی شود، و طبیعتاً از حقوق 

اجتماعی هم محروم می شود. در دنیای 
امروز، ما با گروه هــا ، افراد و اقلیت های 
متکثری مواجهیم. این فراوانی و تنوع 
ممکن اســت از ســوی اکثریت مورد 
قضاوت و نگرش منفی قرار بگیرد؛ مثل 
فردی که با گویشی متفاوت، در شهری 
زندگی می کند که همه هم زبان هستند 
و او به خاطر تفاوت قومیتی مورد آزار و 
محرومیت قرار می گیرد. یا افرادی که 
خصوصیت های خاصــی دارند، مورد 
شــماتت قرار می گیرند یا آن ها را پس 

می زنند.
تقــوی در ادامه به این نکته اشــاره 
می کند که در حال حاضر افرادی که به 
کرونا مبتال شده اند در مقطعی از جامعه 
طرد می شوند. او بیان کرد: واقعیت این 
اســت که درحال حاضر با تعداد زیادی 
بیمار کرونایی روبرو هســتیم. درست 
اســت که توجه به آن ها ظاهراً از طرف 
افراد و رسانه ها بیشتر شده، اما این توجه 
گاهی به شکل منفی و تبعیض آمیز جلوه 
می کند. کسانی که دچار کرونا شده اند، 
در خانواده، محله، محل کار و... در معرض 
نگاه منفی قرار می گیرند. کسی که دوره 
بیماری را طی کرده و دوهفته قرنطینه را 

پشت سر گذاشته، وقتی پس از بهبودی 
قصد دارد بــه محیــط کارش بگردد، 
به او می گویند برو بنشــین خانه ات و 
نمی خواهد بیایی. حتــی اگر بگوییم 
در این خانه نشینی هم حقوقت را به تو 
می دهیم، باز آن فرد را از حقوق اجتماعی 
و کاری اش محروم کرده ایم. مواردی را 
می بینیم که فرد در محل سکونتش مورد 
تبعیض قرار می گیرد؛ اگر همسایه او را که 
قبالً کرونا گرفته و بهبودیافته در آسانسور 
ببیند، حتی اگر ماسک زده باشد، سوار 
نمی شــود، یا همســایگان کسانی که 
به عنوان پرستار و پزشــک با بیماران 
کرونایی سروکار دارند، جوری از آن ها 
دوری می کنند که قدیم ها با جذامی ها 
فاصله می گرفتند. یعنی شــاهد انگ و 
برچسبی هستیم که نه فقط به بیماران 
مبتالبه کرونا، که به خانواده شان و حتی 
درمانگرانی که در این حوزه کار می کنند 

هم می چسبد.
 کرونا سبک زندگی مردم

 را تغییر داد
با بــاال رفتــن تعــداد مبتالیان به 
کووید-۱9 اما شــرایط بدتر می شود. 
شک و تردید هرروز به نزدیک ترین افراد 
حتی در خانواده نیــز راه پیدا می کند و 
ممکن است باعث مشکالت زیادی شود. 
بااین حال تقوی معتقد اســت پاندمی 
کرونا در برخی موارد چندان هم بد نبوده 
اســت و تغییراتی در نوع روابط و سبک 

زندگی مردم به وجود آورد است. 
به گفته او این قضیه به نظر من تا اآلن 
هم تبعات مثبت داشــته و هم تبعات 
منفی. جنبه های مثبتش این بوده که 
به نظرم کرونا کمی تعارف و تکلف های 
روزگار ما را کم کرده، مثل همان آداب 
عجیب وغریبی که برای دســت دادن و 
روبوسی داشتیم، آن سختی هایی که 
برای عزاداری، حضور در یک مهمانی، 
یک مراســم تولد و عروســی داشتیم، 
خیلی این هــا را برایمــان راحت کرده 
و آن پیچیدگی هــا و آن تعارف ها و آن 
ســختی و مشــقت هایی که برای یک 
مراسم معمول باید پیاده می شد، اآلن 
به مراتب کمتر شــده است. اما واقعیت 
این است که چیزهایی هم از ما گرفته؛ آن 
حشرونشر اجتماعی، آن معاشرت هایی 
که دل خوش کنک های مــا بود در این 
روزگار، آن شرایطی که کنار هم باشیم، 
باهم سفر برویم، ســاعت خوشی را با 
خانواده و دوستان بگذرانیم، حاال برای 
ما دغدغه ایجاد کرده که اگر من خودم 
هم در این دورهمی کرونا نگیرم، ممکن 
است ناقل باشم و به دیگران هم سرایت 
دهم. این ترس طبیعتــاً روی خیلی از 
روابط مــا تأثیر می گــذارد. می گویند 
شــاید مهم ترین دغدغه قرن بیست و 
یکم، »ارتباط« باشــد و کرونا روی آن 
تأثیری جدی گذاشــته است. هرچند 
می شود داســتان را به شکلی دیگر هم 

دید؛ می توان از طریق یک موهبت و به 
شکل دیگری به »ارتباط« رسید، و آن 
موهبت برخــورداری از فضای مجازی 
اســت. در صفحات مجازی خانوادگی، 
دوستانه، حتی گروهی از افرادی که باهم 
غریبه هستند، ولی یک دغدغه مشترک 
دارنــد، می توانند باهم حــرف بزنند و 
معاشرت کنند. مثالً جمعی از کسانی که 
عزیزی را در زمانه کرونا ازدست داده اند، 
کسانی که ترس زیادی را از کرونا تجربه 
می کنند، می توانند در این گروه ها درباره 
تجربیاتشان باهم حرف بزنند آدم هایی 
که هرچند خودشــان بــه کرونا مبتال 
نشــده اند، ولی این ترس از بیماری در 
آن ها آن چنان وحشــتناک اســت که 
امکان هر عملی را از آن ها سلب می کند. 
اآلن شــرایط به گونه ای شده، که تا یک 
نفر در خانواده سرما می خورد، تا منتهای 
یک وخامت وحشتناک را برای خودشان 
تصور می کنند. طبیعتاً کرونا این تأثیرات 
اجتماعی را به جا گذاشته، اما این که ما 
از این فرصت چگونه استفاده کنیم هم 
مسئله ای است که باید به آن توجه کنیم. 

از خودمان شروع کنیم
کرونا کمتر از یک ســال اســت که 
مهمــان ناخوانده دنیا شــده اســت، 
بااین حال تأثیرات زیادی روی زندگی 
ما گذاشته و معلوم نیست این تغیرت تا 
کجا ادامه پیدا می کند یا تا چه اندازه قرار 
است انسان ها را از هم دور کند اما در این 
میان موضوعی که اهمیت دارد این است 
که بتوانیم در کنار هم از بحران عبور کنیم 
و از کرونا یا افرادی که به آن مبتال شده اند 

غول نسازیم. 
یکــی از راه های از بیــن بردن قبح 
اجتماعی کرونا در جامعه اطالع رسانی 
شــفاف و واضح اســت، زیــرا هرگونه 
اطالع رسانی شفاف سبب از بین رفتن 
این قبح اجتماعی خواهد شد. بهتر است 
هرکدام از ما دســت از انگ زنی برداریم 
و با رفتارهای درست فرهنگی سعی در 
آگاه سازی مردم در خصوص استفاده از 
ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 
داشــته باشــیم زیرا همین رفتارهای 
فرهنگی در جلوگیری و پیشــگیری از 

بیماری کرونا مؤثر است. 

ضرورت اصالح رفتار اجتماعی نسبت به بیماران و بهبودیافتگان کرونا

رد و طرد؛ آسیب زاتر از کروناست

بررسی 

نبود ساز و کارهای قانونی حمایتگر برای زنان به گونه ای که 
بتوانند هنگام بروز اختالف در زندگی زناشویی به شیوه درست 
و در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبه گر حقوق خود باشــند، 
شرایطی را ایجاد کرده است که بعضا برخی تنها راه نجات خود 
را، قراردادن  مهریه های سنگین در هنگام عقد ازدواج می دانند. 
به گزارش ایسنا، هنگامی که »ثبت دادخواست مهریه« از 
دادگاه  به اداره ثبت منتقل شد، روند دادخواست مهریه برای زنان 
نیز سخت شد، روندی که طی آن خانم باید برای تشکیل پرونده 
دادخواست مهریه به اداره ثبت مراجعه کند و اموال همسرش را 
برای توقیف معرفی و یا درخواست استعالم دهد، در این میان اما 
آقا فرصت کافی برای انتقال و اختفای اموال خود و خارج شدن 
از زیر دین پرداخت مهریه را دارد و همین امر سبب شده است 
بسیاری از زنان به حقوق اولیه خود نرسند. از سوی دیگر عدم 
دستور جلب و زندان آقا برای مهریه منجر شده است که حتی 
آقایان با تمکن مالی باال از زیر بار پرداخت حقوق زنان شانه خالی 
کنند چراکه قانون جامع و دقیقی برای مقابله با آنان وجود ندارد 
و زنان بدون حامی در این معرکه دستشان به جایی بند نمی شود.

مرضیه محبی، فعال حقوق زنان در این باره به ایسنا می گوید: 
یکی از مشــکالت در ین زمینه خارج کردن مهریه از شمول 

مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توسط دستگاه 
قضا و ممانعت از صدور دســتور جلب محکومین وحبس آنان 
اســت. از ســوی دیگر ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، اعمال 
مقررات راجع به حبس محکومین مالی را محدود به ۱۱۰ سکه 

کرده است.
این فعال حقوق زنان معتقد اســت که  قانون برنامه ششم 
توسعه، زنان را از دادخواهی در دادگستری محروم وملزم کرده 
است تا برای مطالبه مهر، ابتدا راهی اجرای ثبت شوند. همچین 
هیئت عمومی دیوان عالی کشور چند رای وحدت رویه برای 
تسهیل صدور حکم اعسار مردان از پرداخت مهریه صادر کرد. 
همچنین مطابق با ماده ۲۰ آیین نامه قانون حمایت خانواده به 
مردان اجازه داده شده است تا هنگام طرح دعوای طالق، مهریه 
را تقسیط کنند و تمامی این موارد از جمله مسایلی است که راه 

وصول مهریه برای زنان را دشوار کرده است.
محبی ادامه داد: مهریه یک نهاد شــرعی، تاریخی و ماهیتا 
هدیه ای است که مرد هنگام ازدواج به زن تملیک می کند و بنا 
بر مقررات شرع و قانون میزان آن بر اساس توافق طرفیین معلوم 
می شــود ومحدودیت خاصی ندارد. در ایران مهریه در ادوار و 
جغرافیای متفاوت تغییر شکل داده است. قرن ها مهریه زنان 

آب یا زمین و ملک بود و باعث توزیع ثروت اجتماع و قدرتمندی 
زنان می شد اینک اما تبدیل به ابزاری برای تامین کاستی های 

حقوقی زنان شده است.
به گفته وی، زنانی که درخواست طالق یا حضانت فرزند یا 
الزام شوهر به تامین هزینه های زندگی دارند و راه قانونی برای 
پیگیری این درخواســت ها را پیدا نمی کنند ناچارا به مهریه 
متوسل می شوند اما مهریه در فرهنگ امروز ما در بسیاری مواقع 

دروغ بزرگیست که زن وشوهر به خود و اطرافیان می گویند.
وی افزود: زوجین مهریه را صدها ســکه طال قرار می دهند 
در حالی که آه ندارند با ناله سودا کنند و به محض بروز اختالف 
همین دروغ توافق شــده، محور جدال می شود، مرد شروع به 
پنهانکاری واختفــای اموالش می کنــد و زن راهی اداره ثبت 
و دادگاه می شــود و زندگی مشــترک به میدان رزم طلبکار و 
بدهکار بدل می شود. در این میان دستگاه قضا و قانونگذار هم 
بیکار ننشسته و سالهاست در کار ُکند و بی اثر کردن این سالح 

زنان است.
محبی ادامه داد: امروز مهریه شیر بی یال و دم و شکمی است 
که به هیچ کار نمی آید. زنان که مدعی حقوق عادالنه و گذار از 
وضعیت سنتی هستند باید این ابزار قدیمی غیر قابل استفاده را 

زمین بگذارند. دستگاه قانون گذاری نیز باید در جهت اجرای 
عدالت، قوانینی برای تامین حقوق فراموش شده زنان تصویب 
کند. چهره زشت غم انگیز ادارات ثبت که به صحنه پر ازدحام 
زنانی بدل شده است که به دنبال مهریه های موهوم خود هستند،  

پیوندهای اجتماعی را میگسلد و جامعه  را بیمار می کند.
وی در پایان اظهار کرد: به نظر می رسد تنها راه گذار از مصائب 
مهریه، توسل به نهاد قانونی شروط ضمن عقد و وکالت ضمن آن 
است. زنان با استفاده از این امکان قانونی، می توانند ضمن عقد، 
ازدواج یا پس از آن وکالت بالعزل در طالق، خروج از کشور، اجازه 
تحصیل واشتغال و تنصیف اموال مشــترک، بگیرند و عطای 
مهریه را به لقایش ببخشــند و به همان مهریه واقعی که هدیه 
ایست در زمان عقد نکاح، هرچقدر که برای مرد مقدور است، 

رضایت بدهند.

مهریه؛ سالحی در میدان رزم بدهکار و طلبکار 

باید به این باور برسیم 
که کرونا قبح اجتماعی 

نیست و ابتال به بیماری هم 
قبیح نیست بلکه در این 

شرایط انکار، پنهان کاری، 
عدم مراجعه به پزشک، 

نداشتن فرهنگ مواجهه 
با بیماری و مسخره کردن 

سیاست های بهداشتی 
عملی زشت و قبیح 

محسوب می شود

بر اساس تعریفی که ارسیا 
تقوی، روان پزشک ارائه 

کرده است، استیگما همان 
برچسب ها و لیبل هایی 
است که به بعضی افراد 

می زنیم و با این کار عماًل 
آن ها را از صف زندگی 

معمول خارج می کنیم، 
آن ها را خوار و خفیف 

می کنیم، پس می زنیم و 
دفع می کنیم

 شماره   655 /  دوشنبه 19 آبان   1399  /   23 ربیع االول 1442  /  9 نوامبر   2020


