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 تخابات به دلیل ها به ویژه ایام اندر برخی بزنگاهها یتیسلبر وکنشگری فعال یاجتماع یهاشبکه یگستردگ

 با موضوع، اخبار زرد یو اثرگذار عیتوز د،یموجب شده است تول اثرگذاری بر مشارکت حداکثری،

 .شود یتلق یتیاهم

 موضوع. تیو دوم اهماول ابهام در موضوع  است:دو نکته  ونینفوذ خود را مد بیزرد ضر ینگارروزنامه 

 مکان پخش  ست.ا مطرح است، موضوع، مکان و زمان آن یازرد رسانه امیکه در بحث پ یعناصر نیاول

 باشد. ییایو جغراف یمعنو یهامجاورت برخوردار از دیبازرد  امیپ کی

  ییایرا از منطقه جغراف یشانهاسوژه جهیدارند در نت یکارکرد محل شتریزرد به علت آن که برسانه های 

 .کنندیخود انتخاب م

 ه بپردازند ب ی رویدادها«چراها»از آن که بخواهند به  شیپ نی. بنابراستندیزرد فکرساز ن یهارسانه

 .کنندیتوجه محوادث  «یچگونگ»

 تواند یو تفکر خالق را که م دنکشانیم یتحرکیو ب یزدگزرد ذهن فعال و سازنده را به عوامهای رسانه

 .برندیم راههیمبتکرانه و هوشمندانه عمل کند به ب

 ه هستند ک یدختران نوجوان گروه دوم و هستند های زردبیشترین مخاطب رسانه زنان، خاصه زنان جوان

 دارند.  یعالقه وافر اتینشر نیبه ا

   یکینزد عه،یشا ف،یتحر ام،یکردن پ نیچدست ام،یپ یینمادرشت رینظ ییهاکیتاکت اززرد ژورنالیسم 

استفاده از  ،یرفک یهاشیو گرا دیبه خبر، استفاده از عقا یساختگ دنیبخش تیبه مخاطب، فور امیمنبع پ

 یدایز اریبس زانیبه م امیپ رندگانیگ عاطفة نیچنبا مخاطبان و هم امیپ یسازمخاطبان، همسو یمل یهاسمبل

 .ردیگیبهره م

 و فرهنگ خود در ارتباط تنگاتنگ و از آن متاثر است طیزرد با مح ینگارروزنامه. 

 ها آن یها برارسانه نیکه ا یاها، با نوع جامعهدر رسانه یسیزردنو یهاوهیزرد و ش یهااستقبال از رسانه

 دارد. یو کامل میارتباط مستق زین فرستند،یم امیپ

  شوندمنتشر می« گرفتن کیکل»هدف با برخط  یهادر رسانهزرد اخبار. 
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 مقدمه 

مدت زمان نه چندان زیاد،  دردهد که این اصطالح اخبار زرد در تاریخ روزنامه نگاری نشان میصطالح اکرنولوژی به نگاهی 

با  ینامه نگارروزاین تغییرات مفهومی و محتوایی زیادی را برتافت و از دنیای بی آالیش کودکانه به دنیای سیاست پل زد. 

روشنفکرانه  ینگارروزنامه یارهایمع معموال از و کندیاقدام م شتریجذب مخاطبان هر چه ب یبرا مبتذل، یهاروش استفاده از

فراد، ورود به ترور شخصیت ا تخریب و کند.ینم ررا متباد ینخبگ یژگیعنوان و چیآن به ه اسیکند و مقینم تیتبع یو علم

جامعه،  هبملتممنوعه مردم، داستان پردازی های کشش دار، شگفت انگیز و دراماتیک و تکیه بر احساسات زود گذر و  حریم

قلمداد  ءیش ایکاال  ،مخاطب به عنوان بازار ،یسیدر زردنواصوال  کند.ها متمایز میر رسانهیرا از سا و رسانه های زرد ژورنالیسم

ان استاد و یانگاران حرفهروزنامه یبرخ. دهدیمدنظر قرار ممنفعل  ی،تعامل یرا در برخورد شیمخاطب خو ه،شده و رسان

-ارزیابی می ینگارروزنامه ةحرف رد ییو محتوا یبصر یهاارداقل استاندحد و فاقد« مبتذل»را  زرد ینگارارتباطات، روزنامه

خبر زرد  و انتشار دیبه دنبال تول یها با اهدافسانهربرخی هم ایران اخبار زرد ، در  دیدر مورد تول هادیدگاه نیرغم ا یعل کنند.

و  عیتوز د،یموجب شده است تول ییفضا نیها در چنیتیسلبر کنشگری فعالو  یاجتماع یهاشبکه یهستند و گستردگ

 یتلق یتیاهم با موضوع، بر مشارکت حداکثری به دلیل اثرگذاری ها به ویژه ایام انتخاباتدر برخی بزنگاهاخبار زرد  یاثرگذار

  گرفته است.قرار  یمورد بررس« هاآن در رسانه یهااخبار زرد و چالش»موضوع حاضر  پژوهشدر  شود.

 زرد و خبرنگاري زرد هايرسانههاي ويژگی 

 ابزار دست آنهاست. یسازبرجسته کیو تاکت کنندیطرح م تیبا اهم اریمطالب خود را بس 

  نیب یپلماسیجنگ، د ،یو مل یداخل یهااستیمختلف در ارتباط با س یهامملو از سوژهمطالب رسانه های زرد 

 و ... آن هم به شکل مختلط است. یورزش، مسائل اجتماع ،یالملل

 اند.و نقشه کیمملو از شکل، عکس، گراف هارسانه نیا 

 ردیگیاستاندارد را در برم یهاعکس بزرگ و خارج از اندازه کیمقاله با  کیتنها  آنهااوقات  یبرخ. 

 یهارسانه یشگیورزش، ورزشکاران، حوادث، خشونت از جمله موضوعات هم گران،یباز نما،یچون س یموضوعات 

 زرد هستند.

 را  یگار اعزامخبرن یباالست و ارائه گزارش با منبع خبر اریمتضاد بس یدر استفاده از منابع خبر هارسانه نیا لیتما

 .پسندندیم اریبس

 اشتن مخاطبان د لیبه دل گرید ی. از سومیستیرو نروبه داریگفت که با مخاطبان پا دیبا هارسانه نیدر مورد مخاطبان ا

 ،یحساسا ،یفکر ،یسن هایفیط یها دارارسانه نی. مخاطبان استندیجنس ن کیاز شان همه مخاطبان ،یاانبوه و توده

 (110و  109، صص 1383فر، )سلطانی  هستند. یگریمختلف د یهافیو ط یصاداقت ،یفرهنگ
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 یسيزردنو 

 بر  هیتک ،یخبر یسازمانند جنجال ییهاکیاز تاکتکند تالش میمخاطبان خود  شیزرد به منظور افزا ینگارروزنامه

 رینظ ییهاکیتاکت ازاین ژورنالیسم . ردیبهره بگ کیدرامات یهایپردازدار و داستانتب احساسات زودگذر و

به  یساختگ دنیبخش تیبه مخاطب، فور امیمنبع پ یکینزد عه،یشا ف،یتحر ام،یکردن پ نیچدست ام،یپ یینمادرشت

با مخاطبان و  امیپ یسازمخاطبان، همسو یمل یهااستفاده از سمبل ،یفکر یهاشیو گرا دیخبر، استفاده از عقا

 .ردیگیبهره م یادیز اریبس زانیبه م امیپ رندگانیگ عاطفة نیچنهم

 گناهبر انتشار اخبار مربوط به  یسیوکشش است. زردنو یدو عنصر شگفت یها غالبًا دارازرد سوژه یهارسانه در 

ممنوع جامعه در  یهابا سوژه شتریب یسیاست. در واقع زردنو زانیگر یاصرار دارد و از آوردن مطالب علم هایکار

 ها است.رسانه نیا یدائم اکمانند خشونت از جمله خور یاست. مسائل کیارتباط نزد

 عالوه بهموضوع.  تیاول ابهام در موضوع و دوم اهم است:دو نکته  ونینفوذ خود را مد بیزرد ضر ینگارروزنامه

 کی تیاهم بیهر چه ضر گرید انیب به .گرددمینسبت به آن  ییو شنوا رشیسبب پذ نیزمخاطبان،  یروان یهازهیانگ

 شیافزا هیکه ابهام در قض زانی. در ضمن به همان مرودیباال م زانیبه همان م زینفوذ آن ن بیموضوع باالتر باشد، ضر

 .رودیباال م زیزرد ن یارسانه امیپ نفوذ بی، ضرابدییم

 دیبازرد  امیپ کیزرد مطرح است، موضوع، مکان و زمان آن است. مکان پخش  امیکه در بحث پ یعناصر نیاول 

 باشد. ییایو جغراف یمعنو یهامجاورت یدارا کامالً

 ود انتخاب خ ییایخود را از منطقه جغراف یهاسوژه جهیدارند در نت یکارکرد محل شتریزرد به علت آن که ب اتینشر 

، لباس یهاها، مدلپسند، شومنعامه یهاالیها به خصوص سرلمیف گرانیباز انیزرد از م اتیکنند. سوژه نشریم

-یسنجند. آنها با نظرسنجیابتدا ذائقه خوانندگان را م زرد اتی. نشرشوندیانتخاب م یخوانندگان و ستارگان ورزش

 یزیرآن برنامه یسپس بر مبنا ابندییرا م یافکار عموم یهایعالقه مند ردیگیتلفن صورت م قیاز طر شتریکه ب ییها

یتوجه م «ینگچگو»بپردازند به « چراها»از آن که بخواهند به  شیپ نی. بنابراستندیزرد فکرساز ن یهارسانه کنند.یم

 .کنند

 رایز رندیپذیخود آن را م لیو منتشر شود، مخاطبان توده با م نیکه خوب تدو یزرد در صورت یارسانه امیپ کی 

آن به مسائل جامعه  دید هیبا توجه به زاو یسیزردنو نوع .باشدیم یدر اوقات خاص آنان ژهیو یازهاین یپاسخگو

 ،یاجتماع یسیزردنو ،یفرهنگ یسیزرد نو ،یاقتصاد یسیزردنو ،یاسیس یسیما زردنو گرید ی. به معناشودیم ریمتغ

 (111و  110، صص 1383فر، )سلطانی .میو ... دار یهنر یسیزردنو

 زرد؛ متاثر از جامعه ينگارروزنامه 

عه چه جام کی یهاتیو فرهنگ خود در ارتباط تنگاتنگ و از آن متاثر است. حساس طیزرد با مح ینگارروزنامه

 نیا یترهایاز جمله ت ،یجامعه جهان یو حت یجامعه مذهب ،یجامعه سن ،یجامعه قشر ،یو چه جامعه قوم یجامعه مل

که  یاها، با نوع جامعهدر رسانه یسیزردنو یهاوهیزرد و ش یهااستقبال از رسانه نیهمچن هستند. ژورنالیسم زردگونه 

 ینگارامهروزن یهاکیعنوان نمونه، تاکت به دارد. یو کامل میارتباط مستق زین فرستند،یم امیآنها پ یها برارسانه نیا
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روزنامه زرد در انگلستان و  کی. زرد در غرب است ینگارروزنامهمتفاوت از  کشورهای جهان سوم بسیاردر  زرد 

در آنها کمتر  یپردازعهیو شا دیگویکمتر دروغ م تر است،شرفتهیدر آنها پ ینگارکه روزنامه یگرید یکشورها

 شوند. ی، به زرد بودن متهم مشانبودن مطالب یسطحخاطرو به  دوندیم یدنبال اخبار جنجال هها بروزنامه نیاست. ا

ها است که مطالب آن نیا رانینگارى زرد در غرب و نوع مشابه آن در اروزنامه نیهاى اصلى باز تفاوت دیگراز 

غالباً راهکارهاى شود، ها درج مىاى مثل سرقت در آنحادثه دادهاىیکاربردى است. به طور مثال هنگامى که رو

 ایو  کنندمى هیهاى مشابه را هم توصحادثه برابر سازى در منیا هاىاهر کنند.را هم عرضه مى شگردهاآن  مقابله با

مشابهى که درگذشته رخ داده است را هم به عنوان  تجارب کنند.مى مهیرا هم ضم سیپل شنهادهاىیو پ هاهیتوص

ه در دارند کمتکى برآموزش،گام بر مى و ترستىیساخت ژورنال کیدر  عنىی ند.کنمى هئموضوع به شما ارا ةنیشیپ

بازیابی از سایت خبرگزاری فارس، مصطفی،  -)قوانلو قاجار شود.نمى دهیعنصر د نیزرد داخلى ا اتینشر

8/11/1390) 

 زرد يهارسانهو شيوه هاي  هابيآس 

فرهنگ ه ب توجهبا این اوصاف دارد.  تیاهم زیآنها ن یرونیب یزندگ ،ستارگان یواقع یهامردم عامه عالوه بر نقش یبرا

ال، به هر حاست.  رسانبیاز حد به آن آس شیاما پرداختن ب ناگزیر یپسند در جوامع معاصر امرمردم و فرهنگعامه 

ج فرهنگ بیدارکننده. تروی های زرد بیشتر آسیب رسان هستند تا آگاهی بخش وآنچه مسلم است این است که رسانه

 نیینگاه داشتن مخاطب در سطح پا، ، دور نگهداشتن مردم از اطالعات معتدل و عقالنیهتک حرمت، لمپنیسم زبانی

ها متوجه که توسط این نوع رسانه هستندهایی دیگر آسیباز های نامناسب و آموزش یاجتماع یشعور و آگاه

کشاند و تفکر یم یتحرکیو ب یزدگذهن فعال و سازنده را به عوام ،باالتر دگاهیزرد از د اتینشر .شودمخاطبان می

 د.برنیم راههیمعنا به بیتواند مبتکرانه و هوشمندانه عمل کند با موضوعات سبک و بیجوان و خالق را که م

رد ز یهاجامعه نسبت به رسانه یجز کاهش تقاضا یزرد، راه یهااز رسانه یناش یهابیکاهش آسبرای حال  نیدرع

 با تغییر( -115و  114صص ، 1383فر، )سلطانی ندارد.وجود 

ر تهای زرد و زردنویسان جامعه برای تیرهرسانه میزان؛ به همان شودزا و غبارآلود که فضای سیاسی تنش هراندازه

ونه باید دانند که چگشان همین است. زردنویسان ماهر به خوبی میشوند؛ زیرا کانال تغذیهتر میکردن این فضا فعال

های مناسب احساسات مردم را بیشتر برانگیزانند. اهمیت ها و مکان، مقاله یا گزارش، در زمانبا انتشار یک تحلیل

موضوع و ابهام در قضیه، در زردنویسی از ارزش باالیی برخوردار است. همان چیزی که در شایعه نویسی نیز نقش 

ه اگر گیرد؛ تا آنجا کورد استقبال قرار میای مای زرد، اکثراً از طرف مخاطبان تودهکند. پیام رسانهبارزی بازی می

)سعادتی، بازیابی از وبالگ مصلحت،  تب جامعه باال باشد، هیچ صدای دیگری در آن زمان قابل شنیدن نیست.

 ، با تغییر و تلخیص(20/8/1389
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 پشت پرده يهادست یاخبار زرد با کارگردان ديتول 

وجه ت معطوف کردن منتشرکنندگان این نوع اخبار هدف .کنندیم تیرا هدا اخبار زردپشت پرده  یاناتیجر گاهی

سان منبع خبر و خبرر دیبادر این گونه موارد ابتدا  .استفرعی و کم اهمیت  موضوعات به یموضوعات اصلاز مردم 

حاد آ یاسطح سواد رسانه یارتقاو در مرحله بعد  ردیشود و هدف از انتشار خبر زرد مورد توجه قرار گ شناسایی

)ابوالفضلی، بازیابی از سایت خبرگزاری مهر،  یابد.می یاژهیو تیاهمخبرنگاران  رتیبص شیجامعه و افزا

 (با تغییر -19/7/1398

 مردم را نشانه گرفتند نيکه د يزرد اخبار 

 نیهستند که به ا یخاصه زنان جوان هستند. دختران نوجوان گروه دومزنان  ،از اخبار زرد یادیجامعه هدف بخش ز

 انیاخبار جر نیحال با ا نید. در عنندار یضرورت کنند کهمیمطرح  را مطالبیاغلب  دارند. یعالقه وافر اتینشر

از اخبار  ینوع خاص «گرانیفوت باز»در طرح موضوع مثالً دارند.  رحضو یکنند که در پشت آنها افراد خاصیم یساز

مت کشته شد( ه راهگزربر اثر تصادف در ب گریشود که فالن بازیاخبار گفته م نیاز ا یاری)در بس م،ینیبیمزرد را 

 شود.یم یاطالع رسان یهانوع از اخبار کذب باعث جذب مخاطب در کانال نیا

ذب با توان ج یهم وقت یاصل یهارسانه انیم نیاند و در او مذهب را نشانه گرفته نید ی زردهارسانه یبرخهمچنین 

 هک زرد و جذب مخاطب کوشش کنند یخبرها دیشوند که در تولیم بیشوند ترغیم ها مواجهرسانه نیمخاطبان ا

ی از محمدمهدی، بازیاب -ها)مومنی. است عمومی یگاهآ افزایشرسانه  یبا آن مقابله کرد چرا که کارکرد اصل باید

 با تغییر( -19/7/1398سایت خبرگزاری مهر، 

 گرفتن کيکل»اخبار زرد با هدف  ديتول» 

 یخبر تیاس نگیموضوع با بهبود رنک نی، اشوندمنتشر می« گرفتن کیکل»هدف با برخط  یهادر رسانهزرد اخبار 

 ییوذ باالنف بیضر ،دنآوریم نییرا پا انسطح درک مخاطبکه نوع اخبار  نیا دارد.ارتباط الکسا هم  یجهان تیدر سا

د. نشویهم م شتریانتخابات ب یدر موعد برگزار به ویژهتوسط عموم مردم(  شتریاستقبال ب لیمخاطبان دارد )به دل انیدر م

 یورنتوان به شکل دست دیکند، شایم جادیرسانه ا رانیمد یبرا یادیدارد اما آورده ز یکم نهیزرد هز یخبرها دیتول

ه زرد شده است، اما ب اخباراز باعث استقبال جامعه « سخت خبرها»حجم گسترده  زیراجامعه را از اخبار زرد دور کرد 

 ایحرفه یهاموضوع در رسانه نیشود. اگر ایشوند توجه به اخبار زرد کم م میطور حتم اگر سخت خبرها درست تنظ

سوق  یاخبار نیبه سمت چن مخاطبان هم ردیها مورد توجه قرار نگرسانه نیزرد توسط ا یدرست دنبال شود و خبرها

روند یا به سراغ آن مهکنند که رسانهیم ییخبرها دیها اقدام به تولیتیسلبر ،یخبررسان یکنون یفضادر  .کنندنمی دایپ

 نند.کیها کمک میتیشدن سلبر دهیها به بهتر دکند و رسانهیم دایرونده ادامه پ چیمارپ کیروند همچون  نیو ا

 با تغییر( -19/7/1398مصطفی، بازیابی از سایت خبرگزاری مهر،  -)کبیری
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 عواطف مخاطب کيزرد به دنبال تحر خبر 

د و است که تعقل مخاطب کنار رو نینوع اخبار ا نیکارکرد ا .است رگذاریخبر زرد بر عاطفه و احساس مخاطب تأث

که امروز  یطیو در شرا ردیقرار گمورد توجه در میان مخاطبان حتی دانشگاهیان به عنوان جامعة نخبگان اخبار کذب 

 نیا یهاتیموضوع به جذاب نیشده است که ا شتریبها دادن به اخبار زرد ب م،یدر جامعه هست یمحور یتیسلبر دشاه

 با تغییر( -19/7/1398زینب، بازیابی از سایت خبرگزاری مهر،  -)احقر .گرددینوع از اخبار باز م

 ها هيريمقابله با اخبار زرد از داخل تحر يريپذ امکان 

 و جذب کنند یشتریتا مخاطبان ب کنندیم تولیدزرد  یخبرها های زرد،رسانهمتاثر از  یاصل یهارسانهگاهی 

با  و یذاراستگیس هاند برای رسانهنتوامیبر این اساس نهادهای متولی نظارتی  شود. ادیشان زیغاتیتبل یدرآمدها

ر، خبرگزاری مه محمد، بازیابی از سایت -)فیروزی د.نکنجلوگیری زرد  اخبار دیتول ازکنترل خود  یابزارها

 با تغییر( -19/7/1398

 گيرينتيجه 

 یناگوار جینتا همراه نباشد، یچنانچه با برنامه و کار کارشناس یگرید ةدیمثل هر پدو خبرنگاری زرد زرد  رسانه های

 یهاتین رسانه ها گونهنیدر کار ااگر که  نیتر از همه او خطرناک میادهید اریآن را بس یهاخواهد داشت که نمونه

 خواهد گذاشت. یرا بر جا یج نامطلوبینتا ،هم وجود داشته باشد یارسانه یراخالقیو غ النهئورمسیغ

 هیاپیب عاتیشا ،شود، اخبار نادرست و کذبیمخاطب م بیزرد نصهای رسانهآنچه از دانیم اغلب طور که میهمان

 نیاست. ا یمو اسال یرانیموارد متضاد با عرف ا ریتجرد و سا غیتبل ،ییگرامصرف ،ییگراعامه ،ییگراو اساس، ستاره

 به ویژه نوع مجازی اخبار .ندستیهم ن نمخاطبا نیترو نه از لحاظ محتوا در شأن عوام یمجالت نه از لحاظ ظاهر و فن

 صیه تشخک کنندمیقضاوت را وهم آلود  یچنان فضا ،«اتیاز حدس یحداکثر»به  «اتیاز واقع یحداقل» قیبا تلف زرد

 اند! کردهرا سخت  «ناصواب»از  «صواب»

و  مهیدیانجام م ارسانه ر کیکار  یشخص ةصفح کیاز ما با داشتن  کیهر  یاجتماع یهاروزها با رشد شبکه نیا

ر، متن و بنابراین باید هوشیار باشیم که هر پیام، خب .کنندیم تیاست که در اطراف ما فعال ییهارفتار ما متاثر از رسانه

 کنیم بدون اطالع از صحت آن بازنشر نکنیم.ویدئویی که دریافت می

اگرامی نمونة عینی آن پست جعلی اینستانتشار اخبار زرد ممکن است لطمات جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد. 

هناز افشار و پست اینستاگرامی م« تران برای صیغه شدن با حشدالشعبیدرخواست طلبة ایرانی از زنان و دخ»درخصوص 

معه که در نهایت باعث تحریک برخی افراد جا و بازنشر آن پست جعلیاو و اظهارنظر غیرکارشناسی  در واکنش به آن

مگان هبه دلیل در دسترس  ،با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی و شهادت طلبة همدانی شد.

 و کاهش مشارکت ایرانیان در انتخابات به منظوررا تولید اخبار زرد شان، و عقبة داخلیمعاندان  بودن فضای مجازی،

 نامزدهای داد. همچنین ممکن استد نافزایش خواهدر فضای مجازی به میزان زیادی  ،القای ناامیدی در جامعه
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 .به سمت تولید اخبار زرد و انتشار آن در فضای مجازی پیش برونداز صحنة انتخابات  رقبابرای حذف نیز انتخاباتی 

 زمینة انتخابات اقدامات مقتضی انجام دهد. ای مخاطبان درالزم است رسانه ملی  برای ارتقای سواد رسانه

 

 منابع: 

 /http://amozeshgahresaneh.ir/fa، «خبرنگاری زرد»، 9/10/1397بازیابی از سایت آموزشگاه رسانه،  -

 60، فصلنامة رسانه، سال پانزدهم، شماره 1383، زمستان «هادر رسانه زردنویسی»محمد،  -سلطانی فر -

 /13901108000152https://www.farsnews.com/news/، 8/11/1390، خبرگزاری فارس، «علیه ژورنالیسم زرد» -

 ، 8/11/1390فارس،  یخبرگزار تیاز سا یابیباز، «علیه ژورنالیسم زرد»رضا،  -ینساج -

/13901108000152https://www.farsnews.com/news/ 

، بازیابی «برنامه انعکاس رادیو گفتگو»مصطفی،  -زینب و کبیری -محمد، احقر -محمدمهدی، فیروزی -هامومنیعلیرضا،  -ابوالفضلی -

 https://www.mehrnews.com/news/4743439، /19/7/1398از سایت خبرگزاری مهر، 

، با تغییر، 20/8/1389بازیابی از وبالگ مصلحت،  ،«های زرد چیسترسانه»اسداهلل،  -سعادتی -

14http://maslehat.blogfa.com/post/ 

 ، بازیابی از سایت ترجمان2/11/1395علیرضا،  -، ترجمه: خزایی«ژورنالیسم زرد، رئیس جمهور نارنجی»ویکتور،  -پیکارد -

/8321http://tarjomaan.com/neveshtar/ 

 

http://amozeshgahresaneh.ir/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF/
https://www.farsnews.com/news/13901108000152/
https://www.farsnews.com/news/13901108000152/
http://maslehat.blogfa.com/post/14
http://tarjomaan.com/neveshtar/8321/

