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ما،کلنلپسیانوفردوسی
حکیمابوالقاسمفردوسی،برایماایرانیان،تنهانماد
پاسداریازادبیاتفارسینیست؛درچهرهاومیتوان
نمونهایعالیازپیوندمستحکمدیانتووطندوستی
را دید .حکمتی که فردوسی به مخاطبانش عرضه
میکند،گوهریگرانبهاستکهمیراثدارفرهنگ
ایرانی و آموزههای اسالمی است .در واقع باید از این
ستاره درخشان آسمان ادب دنیا ،درس دینداری
و وطنداری را هم ،آموخت .فردوسی در دورانی به
سرایش شاهنامه همت گماشت که تمدن اسالمی
ایرانی،دراوجاعتالیخودبهسرمیبردوانگارههای
مذهبی،چنانباباورهایملیایرانیانآمیختهشده
بودکههمچونامروز،فرضهرکدام،بدوندیگری،

غیر ممکن و عبث به نظر میرسید .حماسهسرای
توسکهدرآغازینابیاتاثرارزشمندوجاودانهخود،
عالقهاش را به مولیالموحدین ،حضرت علی(ع)
پنهان نکردهاست و بیپروا از ِکید بداندیشان ،خود
را«خاکپیحیدر»مینامد،درجایجایشاهنامه،
نمایشی حماسی و غــرورآفــریــن از رشــادتهــای
ایرانیان را در راه پاسداری از آب و خاکشان به تصویر
میکشد.درمنطقشاهنامهحکیمتوس،وطنداری
و وطندوستی نه تنها منافاتی با دیانت ندارد ،بلکه
بخشی غیرقابل تفکیک از آن محسوب میشود.
ضرباهنگ ابیات شورانگیز شاهنامه ،چنان دل
ایرانی مسلمان را میلرزاند که بیواهمه از مرگ،
در راه دفاع از وطن ،سر از پا نمیشناسد .اینگونه
است که وقتی صفحات تاریخ این مرز و بوم را ورق
میزنیم ،به اوراق زرین و حماسی بر میخوریم که
پیوندی ناگسستنی با شاهنامه و میراث حکیم
توس دارد .نمونهای از این تأثیرگذاری آشکار نظم
ابوالقاسم فردوسی را میتوان در رزم و مبارزه کلنل
محمدتقی خان پسیان و یارانش ،مشاهده کرد؛ به
گواهی تاریخ ،هنگامی که او ،فرماندهی ژاندارمری
همدان را برعهده داشــت و استعمارگران ،طبق
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قرارداد  1907قصد اشغال شهر را داشتند ،برای
تهییجروحیهسربازانشکهبهدلیلسازوبرگجنگی
اندک ،در مبارزه تردید داشتند ،به خواندن ابیاتی
تأثیرگذار از میراث ماندگار حکیم توس روی آورد
و کاری کرد ،کارستان .این که شاهنامه میتواند
سببساز تقویت وطندوستی و وحدت ملی باشد،
امری است انکار ناشدنی .نفوذ شاهنامه و ابیات
زرین آن ،در روح و جان ایرانیان چنان است که
هنوز ،باگذشت بیش از هزار سال از سرایش آن،
قادر است در کالبد هر ایرانی ،روح ایمان ،روح وطن
دوستی،روحسلحشوری،روحجانبازیدرراهوطن
و روح ایستادگی در برابر افراسیابها و دیوهای
زمانه را بدمد؛ می تواند موجی سهمگین را بسازد
که بر سر خصم ایرانزمین فرود میآید و رستمها
و آرشهایی را پرورش دهد که اگر در سلحشوری
و جانبازی در راه میهن ،بیشتر از قهرمانان اثر
جاویدان فردوسی نباشند ،کمتر نیستند .جانمایه
سخن آنکه ،روز بزرگداشت فردوسی را باید مجال
و فرصتی برای تقویت همان روحیه و عزم بلندی در
میان ایرانیان دانست که سرایش شاهنامه را رقم
زد؛ وطن دوستی و دینداری.

رهبرانقالبدردیدار مسئوالن وکارگزاراننظام:

مقاومتکنیم،آمریکاعقبمینشیند

حضرت آیــت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی عصر دیروز در دیدار مسئوالن و کارگزاران
نظام با تأکید بر ضرورت تقوای مسئوالن بویژه در
«رسیدگیبهامورمردم،رعایتبیتالمالواجتناب
از اشرافیت» به بیان وظایف اساسی مسئوالن سه
قــوه بــرای حل مشکالت اقتصادی و رونــق تولید
پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه آمریکا برای
«تغییر محاسبات و تسلیم شدن مسئوالن» و نیز
«فاصلهگرفتنمردمازنظام»افزودند:گزینهقطعی
ملت ایران در مواجهه با دشمن ،مقاومت در همه
زمینههاست ،چرا که مذاکره با دولت کنونی آمریکا
سم مضاعف است ،البته جنگی نخواهد شد بلکه
ّ
برخورد ،برخورد اراده هاست و در این زمینه ،اراده
ملتایرانونظاماسالمیقویترازدشمناستوبه
فضلالهیاینبارهمپیروزخواهیمشد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان ماه
رمضان را «ماه تقوا» و زمینه و بستری برای رواج پروا
از خداوند متعال خواندند و گفتند :قرآن وعده داده
اســت که تقوا موجب بصیرت ،رستگاری ،جلب
رحمت و هدایت و ایجاد قــدرت تشخیص حق از
باطلخواهدشدوباوجودتقوا،هیچبنبستیوجود
نخواهدداشت.
حضرت آیت ا ...خامنهای جنبه دیگر تقوا از منظر
قرآنکریمرا«تقوایازغیرخدا»برشمردندوافزودند:
معنای تقوای از غیر خدا این است که از هیچ قدرتی
غیرازخدانترسیموزندگیوآیندهخودراوابستهوبه
دستآنهاندانیم.
ایشان با یادآوری کالمی حکمتآمیز از امام راحل
مبنی بر لزوم پرهیز از شهوات معنوی در ماه رمضان
بویژهقدرتطلبی،خطاببهمسئوالنتأکیدکردند:
گفتار،رفتاروتصمیمهایمامسئوالندرسرنوشت
مردم مؤثر است ،بنابراین مسئوالن بیش از همه به
تقوانیازدارند،چراکهبابیتقواییآنها،حقوقمردم
بهطرزجبرانناپذیریپایمالخواهدشد.
رهبر انقالب اسالمی« ،تقوا و امانتداری» را جزو
مهمترین شاخصها در سپردن امور و مسئولیتها
دانستندوباتأکیدبرلزوممراقبتمسئوالندررعایت
بیتالمال ،خویشتنداری در برابر طغیان نفس و
پرهیزجدیازمالاندوزیومیلبهاشرافیت،گفتند:
سلوکپیغمبراکرم(ص)وامیرالمؤمنین(ع)کام ً
البر
خالفدنیاطلبانیبودکهبهدنبالکسبقدرتبرای
رسیدنبهشهواتنفسانیومالوثروتهستندودر
جمهوری اسالمی نیز مسئوالن موظفند با تمسک
به سیره آن بزرگواران ،از اسراف و زندگی اشرافی و
تجمالتیپرهیزکنند.
رهبر انقالب اسالمی سخنان خــود را با ورود به
مباحث و مسائل اقتصادی کشور ادامه دادند و با
اشارهبهسخنانرئیسجمهورمبنیبرلزومجدیتر
شدن مدیریت ها و برنامه ریزی ها ،گفتند :سخنان
آقــای رئیس جمهور ،سخنان درستی اســت که
باید انجام شود و انجام دادن آن هم به دست خود
مسئوالنودولتاستوراههمدراینزمینهبازاست.
▪مشکالت اقــتــصــادی و نــداشــتــن برنامه
اقتصادی ،زمینه ساز طمع دشمن نیز می شود

حضرت آیت ا ...خامنه ای مهمترین مسئله کشور را
درشرایطکنونی«مسئلهاقتصادومشکالتمعیشتی
و فشار بر مــردم بهویژه طبقات ضعیف و متوسط»
دانستند و افزودند :مشکالت اقتصادی و نداشتن
برنامه اقتصادی عالوه بر اینکه به اعتبار هر کشوری
لطمه وارد می کند ،به دلیل آنکه مــردم و طبقات
ضعیف تحت فشار قرار می گیرند ،زمینه ساز طمع
دشمننیزمیشود.
ایشان با تأکید بر اینکه حل مسائل و مشکالت
اقتصادی باید بهطور جدی در دستور کار مسئوالن

قــرار گیرد ،خاطرنشان کردند :در زمینه مسائل
اقتصادیموانعوجودداردولیهیچبنبستیوجود
ن ــدارد .رهبر انقالب اسالمی افــزودنــد :مسائل و
مشکالت اقتصادی باعث شده است که دشمنان ما
و در رأس آن آمریکا به زعم خود تصور کنند ،با تحریم
هایبیسابقهمیتوانندبهایرانضربهبزننددرحالی
که فلز جمهوری اسالمی به همت مردم و مسئوالن
مستحکماست.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر اینکه اقتصاد
کشوراززیرساختهاوظرفیتهایخوبیبرخوردار
است ،گفتند :اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن
رنج می برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان
این بیماریها را برطرف کرد ،اقتصاد ایران حرکت
جهشیخواهدکرد.
ایشان«وابستگیبهنفتوخامفروشی»«،مداخالت
غیرالزمدستگاههایحکومتیدرمسائلاقتصادی
و عــدم اج ــرای مناسب سیاستهای اصــل  »۴۴و
«تخریبفضایکسبوکاروقوانیندستوپاگیر»را
ازجملهبیماریهایمزمناقتصادکشوربرشمردند
وافزودند:اصالحساختاریبودجهکهقراربودمجلس
و دولت ،در چهار ماهه اول امسال آن را انجام دهند و
همچنین اصالح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و
اساسیاستکهبایدانجامشوند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :تحقق این امور
زیربنایی و ساختاری نیازمند مدیریت شجاعانه،
امیدوارانه ،جهادی ،همراه با اشــراف میدانی بر
مشکالت ،عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی
نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان
است.حضرت آیت ا ...خامنه ای افزودند :متأسفانه
در ســالهــای اخیر بهطور مکرر ،اقتصاد کشور
به تصمیمهای دیگران گره زده شد و بسیاری از
کارها به تصمیم های آمریکا موکول شد و در نتیجه
سرمایهگذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را
موکولبهاینامورکرد.
ایشان یکی از راههــای حل مشکالت اقتصادی را
استفاده از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند
و با تأکید بر اینکه برخورد دولت با عوامل مخرب
در بخشهای گوناگون اقتصادی بسیار ضروری
است ،افزودند :باید با قاچاق ،داللی ها ،خریدهای
خیانتکاران ه ارزاق عمومی و احتکار ،بدون هراس از
جنجالها،برخوردقاطعشودوهمهبایدازدولتدر
اینعرصهحمایتکنند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای در بیان چند کار و وظیفه
اساسیکهبایدبهعنوانتفکریعامموردتوجهوعمل
سهقوهقرارگیرد«،رونقتولید»راکلیدحلبسیاری
ازمشکالتخواندندوافزودند:درسایهعزمجهادیو
بهکارگیریجوانانمتخصص،موانعرونقتولیدقابل
رفعاستکهاگراینهدفمحققشود،مسائلینظیر
اشتغال ،کاهش تورم ،رفاه مردم و صادرات ،شتاب
خوبیخواهدگرفت.
▪«اعتماد به جوانان» راه حل اصلی مشکالت

ایشان«اعتمادبهجوانان»راراهحلاصلیبرشمردند
و خاطرنشان کردند :هر جا به نسل جوان اعتماد
حداقل امکانات را در اختیارش گذاشتیم،
کردیم و
ِ
پیشرفتیم.
رهبر انقالب تولیدات تحسین برانگیز نظامی از
جمله موشکهای نقطه زن بالستیک و کروز با برد
 ۲هزار کیلومتر را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن ،با
انگیزهوخستگیناپذیرخواندندوافزودند:دربحث
غنی سازی  ۲۰درصدی اورانیوم و تأمین نیازهای
پزشکی هسته ای نیز وقتی کار را به جوانان محول
کردیم،درمیانناباوریبسیاری،کاربهاینمهمیرا
بهسرانجامرساندند،ضمناینکهمشکلترینبخش
غنی سازی ،رسیدن به  ۲۰درصد است و مراحل

بعدی،آسانترازاینمرحلهاست.
ایشان پرسیدند :آیا اینگونه جوانان نمی توانند
مشکالت صنایع را حل کنند و با یافتن حلقه های
مفقوده بخش هــای مختلف ،کارها را به سامان
برسانند؟ رهبر انقالب با ابراز تلخکامی از شنیدن
خبرتعطیلیبرخیواحدهایتولیدییاکشاورزی،
وزارت صنایع را به تهیه فهرست مــوارد مورد نیاز
واحدهای تولیدی (اعم از ماشین آالت ،قطعات و
مواداولیه)وارائهفراخوانبرایرفعایننیازهاتوصیه
مؤکد و خاطرنشان کردند :بسیاری از این موارد در
داخلکشورقابلتأمیناست.
▪لزوم تالش برنامه ریزی شده و بی وقفه برای
خودکفایی به ویژه در زمینه کشاورزی

حضرتآیتا...خامنهایدومینکارووظیفهاساسی
دولت و دیگر قوا را «تالش برنامه ریزی شده و بی
وقفه برای خودکفایی بویژه در زمینه کشاورزی»
برشمردند و افزودند :متأسفانه در مقطعی با این
حرفکهخریدمحصوالتازبیرونارزانترتماممی
شود و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد ،روند
خودکفایی دچار ضربه شد.ایشان افزودند :البته
ممکن است خرید برخی محصوالت از جمله گندم
از خارج به صرفه باشد ،اما اگر جلوی واردات این
محصولمهمراگرفتندچهکارخواهیمکرد؟بنابراین
باید با تالش بیشتر به راه عاقالنه خودکفایی ادامه
دهیم.رهبرانقالبخودکفاییدرزمینهبنزینرامهم
برشمردند و افزودند :پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
که به همت سپاه احداث و راه انــدازی شد ،حدود
یکسوممصرفمسرفانهکنونیبنزینراتأمینمی
کند که بسیار مهم است .حضرت آیت ا ...خامنه ای
درجمعبندیاینمحورتأکیدکردند:اقتداروآبروی
کشور در «خودکفایی» است و باید نیازهای مهم
کشورراخودمانتولیدوتأمینکنیم.
«سهولتکسبوکار»سومینمسئلهایبودکهرهبر
انقالببهعنواندستورکارعمومیقوامطرحکردند
قوانین بسیار و گاه متناقض»
و افزودند« :مقررات و
ِ
عم ً
المانعرونقفضایکسبوکارشدهاستکهباید
خیلیجدیاینمشکلدستوپاگیررابرطرفکرد.
رهبر انقالب بخش کــشــاورزی را دارای اولویت
خواندند و افزودند :این بخش ،هم از نظر تأمین
مواد غذایی و هم از نظر سهم اشتغال ،بسیار مهم
است و باید با احداث صنایع تبدیلی در روستاها و
برطرف کردن مشکل فروش محصوالت کشاورزی
روســتــایــیــان ،بــه آن توجه کامل کــرد چــرا کــه در
پیشرفتوقدرتکشوربسیارمؤثرخواهدبود.رهبر
انقالب نیروی انسانی کارآمد ،جــوان ،پرانگیزه و
خستگی ناپذیر را ثروتی عظیم و بی نظیر دانستند
و افزودند :هزاران گروه تحقیقاتی در داخل و خارج
از دانشگاهها وجود دارند که میتوانند با ایده ها و
فکرهای خوب و راهگشا ،چرخه کارها در بخش
صنایعومعادنودیگربخشهاراروانسازیومسائل
زمینماندهراراهاندازیکنند.ایشانفرصتجبران
خساراتسیلرافرصتخوبیبرایرونقبخشهای
مختلفتولیدخواندندوتأکیدکردند:بایداعتبارات
جبرانیمناطقسیلزدهرابهگونهایبرنامهریزیو
هدایتکردکهبهرونقکارخانههابینجامد.حضرت
آیتا...خامنهایمسکنسازیراازجملهرشتههای
کارآفرینخواندندوگفتند:ازجملهغفلتهایچند
سالاخیر،بیتوجهیبهموضوعمسکنسازیبوده
است.ایشانافزودند:بایدازفرصتترمیمیاساخت
مسکن بــرای هموطنان سیل زده استفاده کرد و
با کمک دستگاههای مختلف و بخش خصوصی
حرکت عظیم اشتغالزا و تولید آفرین در بخش
مسکنرابوجودآورد.
...ادامه در صفحه۱۶

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• کسـی بـه فکـر عواقـب ایـن وضعیـت هسـت؟
االن قـدرت یـک بنگاهـی معاملات املاک از
قـدرت وزیـر مسـکن بیشـتر شـده اسـت .فکـری
بکنیـد کـه آب دارد سـرباال مـی رود.
•• درعجبـم ازهموطنـی کـه تـازه متوجـه شـده
فـروش فـوری سـایپا دروغـی بیـش نیسـت!
•• زمان جنگ ،دوران سختی بود اما بیعدالتی
نبـود .چهـارروزه دنبال دوکیلو شـکر هسـتم اما
هیچ ثمری نـدارد.
•• لطفـ ًا از اسـتثمار راننـدگان تاکسـی هـای
اینترنتـی بنویسـید .در ایـن وانفسـای گرانـی و
تورم و قیمـت قطعات و اجـرت مکانیکـی و رکود
بـازار کار و پروژههـای عمرانی از این گوشـه تا آن
گوشـه شـهر را با مبلغی اندک کـه 15درصد آن
هم کمیسـیون شـبکه اسـت بایـد طی کنیـم .آن
هـم فقط بـه خاطـر حفـظ آبروسـت.
•• آقایـان مسـئول فکری برای کسـانی کـه اصال
سـهام عدالـت نگرفتنـد بکنیـد مـا هـم هموطـن
شما هسـتیم.
••گوشـت ومرغ کم بود و حاال برای شکر هم باید
در صف ایستاد!
•• هموطـن عزیزجـدی تریـن برخوردباایـران
خودروبه خاطربد قولی هایش ،نخریدن اسـت.
••چرابایدهرروزشـاهد بـی عدالتـی مسـئوالن
باشیم؟مسئوالنکمیخجالتبکشندکه همه
مردم شـرمنده زن وبچه شـون شـده اند.
•• لـوح تقدیررابایـد بـه کارخانـه هـای تولیـد
رب گوجـه فرنگـی داد کـه قیمـت رب را از
4500تومان بـه20هزارتومان رسـاندند .مگر
گوجـه تولیـد کشـور خودمـان نیسـت؟!
••کانـون بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی کـه
مدعـی بودیـد تامیـن اجتماعی بـه دلیـل این که
دولت پول گرفتـه و نمی دهد ،نمی شـود حقوق
بازنشستگانراافزایشداداخبارراگوشبدهید
فقط یک قلم ناقابل هزار میلیارد تومان از طرف

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شستا به دختر وزیر سـابق پرداخت شـده وهنوز
دریافـت نشـده .این یعنـی چـه ؟ نکنه شـما خبر
ندارید؟ پـس چطـور نماینده کانون هسـتید؟
••دوهفتـه پیـش بنیادمسـکن مبلـغ دومیلیـون
تومـان بالعـوض بابـت خسـارت بـه حسـاب
اعضـای مسـکن خیریـن بهزیسـتی واریـز کـرده
ولیهمچنانجلویحسابمانرابستهاندوهیچ
سـازمانی جواب گو نیست .لطفاپیگیری کنید.
••چراقبوض خطوط ثابـت تلفن به دسـت مردم
نمی رسـد؟
••شاگرد یک مغازه هستم .سال قبل بابت بیمه
مبلـغ ۴۱۱هـزار تومـان پرداخـت مـی کردنـد
امسـال شـده مبلـغ ۵۷۴هـزار تومـان .یعنـی
مبلـغ ۱۶۳هـزار تومـان افزایـش پیـدا کـرده.
صاحب مغازه مـی گوید من پرداخـت نمی کنم.
شـما رابـه خدابـه فکرمـا کارگرها هـم باشـید .یا
ازکار بیـکار مـی شـیم .بـا همـان انـدک حقوقـی
که بـه ما مـی دهند بایـک خانـواده پنج نفـره باید
زندگـی را بگذرانیـم.
•• آقـای وزیـر صنعـت از زمانـی کـه بـر ایـن
صندلـی تکیه زدیـد به نفـع دو خـودرو سـاز کار
کـردی و بـس وپرایـد  30میلیونـی را رسـاندی
به  50میلیـون .حاال هم مخالفت شـما بـا ورود
خـودروی دسـت دوم خارجـی اسـتاندارد روز
دنیا بـه خاطر نبـودن منابـع ارزی و  ...نیسـت.
دلیلش خراب شـدن کسب و کاسبی شماست
نـه چیـز دیگـه .ارزش پـول ملـی را ضعیـف و بی
ارزش کـردی و مردم را هـم فقیر و ناتوان .بسـه
دیگـه جنـاب وزیـر!
•• درجـواب اون دوسـتی کـه گفتـه بـود «عامـل
گرانی مسـکن بنگاه ها هسـتند» دوست عزیز،
مـن هـم سـازنده هسـتم هـم بنـگاه دارم  .انگار
شـما تـو ایـران زندگـی نمـی کنـی و صدامـون
فقـط بـرای هـم بلنـده  .شـهرداری گـرون کرد،
بیمـه تامیـن اجتماعـی گـرون کـرد  .آهـن ۱۴

نمابر05137009129 :

کـه ۲۰۰تومـان بـود االن  ۶برابـر شـده و بقیـه
هـم مثـل ایـن  .وقتـی مالـک قیمتـی رو اعلام
می کنه به بنـگاه چه ربطی داره؟ درسـته بنگاه
زیاده و انسـان های بـی تجربه هـم در این میان
هسـتند ولـی گرونـی مسـکن ربطـی بـه بنـگاه
نـداره و بایـد سـراغ مسـئوالن رو گرفـت  .مثـل
ایـن مـی مونـه کـه بگیـم گرانـی طلا بـه خاطـر
طال فروشـه!
••واقعـا تعزیـرات حکومتـی کجاسـت؟ قیمـت
روغـن نباتـی ٣٦٦٠٠تومـان درج شـده
مغـاز هدار ٤٩هـزار تومـان میـده دسـت ملـت!
•• اکثـر کشـورهای دنیا کـه فرهنـگ رانندگی
در آن هـا عالی اسـت جریمه های سـنگین هم
دارنـد چـرا مسـئوالن راهنمایـی و رانندگـی
کوتاهـی مـی کننـد ؟حـاال کـه همـه ادارات
دولتـی تعرفـه هـا رو سـه برابـر کـرده انـد بهتـر
نیسـت جریمـه هـا هـم افزایش داشـته باشـد؟
••خوبه که سـری به بـازار بزنیـد و قیمـت ها را
بپرسـید .نه ایـن کـه قیمـت کاالهـا رااز پشـت
میزهایتـان بزنیـد و ایـن قـدر باعـث گرانـی و
بدبختـی مـردم باشـید.
•• ایـن ظلـم آشـکار اسـت افـرادی کـه حقـوق
کمتـری مـی گیرنـد ،بیشـتر افزایـش دریافتی
داشـته باشـند .مـن کـه حقـوق بیشـتری
دارم سـابقه کاربیشـتری دارم ولـی اون هـا
درسـالهای اول خدمـت هسـتند.
•• مسـئوالن کشور!شـماکه نمیتوانیـد
قیمتهاراکنترل کنیدکه هرروزبه طورنجومی
باالمـی رودچگونـه مـی توانیدحملـه احتمالـی
آمریـکا و موضوعـات دیگـر راکنتـرل کنیـد؟
••بایـک محاسـبه سـاده مـی فهمیـد کـه
باهزینـه تبلیـغ تلویزیونـی یـک شـرکت کفـش
درچندیـن نوبـت وچنـد شـبکه سـیماازماه هـا
قبـل میشـدحداقل بـرای دو میلیـون نفـر
محـروم کفـش تهیـه کـرد!

