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سنگ اندازی در مسیر اخراج
آمریکایی ها از عراق

مدتی است پرونده اخــراج نظامیان آمریکایی
از عــراق روی میز سیاسیون و مقامات عراقی
باز شده است .این پرونده با شهادت ســرداران
مــقــاومــت جــدی تــر شــد و پــس از آن ،چندین
گروه مقاومتی دست به اقدامات هزینه آفرین
بــرای پنتاگون در ایــن کشور زدنــد تا جایی که
در هفته های اخیر به طور مرتبط روزانــه چند
عملیات علیه پایگاه هــا ،مراکز انتقال نیرو و
تجهیزات و همچنین کــاروان های لجستیکی
آمریکایی هــا بــه وق ــوع پیوست و هزینه های
هنگفتی بر دوش آمریکایی ها تحمیل کرد.
با مشاهده میدانی اوضاع عراق می توان گفت
دو شیوه عملیات در عراق در ماه های اخیر پیاده
شــده اســت .گــروه اول که خــود را منتقم خون
شهیدان مقاومت می دانند ،عملیات علیه کاروان
لجستیک ،پایگاه های خارج از شهر و همچنین
مراکز تجمعی آمریکایی ها را در دستور کار قرار
دادند و اکثر عملیات ها نیز در همین راستاست.
عملیات های نوع دوم عمدتا توسط داعــش یا
سایر گروه های تروریستی انجام می شود که به
عملیات در شهر بغداد یا رهاسازی خودروهای
انتحاری و بمب گــذاری شده بر می گــردد .در
نوع اول آمریکایی ها برای تعقیب و مقابله عمدتا
عاجز هستند و حمله به الحشد الشعبی نیز بی
پاسخ باقی نخواهد ماند .اگرچه در مدل نوع
اول ،تبلیغات رسانه ای به کمک پنتاگون آمده
و توانسته محرک های سیاسی علیه مقاومت
به وجود آورد .با این حال طرح خروج نیروهای
نظامی آمریکا و قانونی شدن حضور نیروهای
خارجی بحث های متعددی به وجود آورده است.
نگاه اول از سوی گروه های مقاومت و فراکسیون
شیعه است .در این نگاه خروج  100درصدی
آمریکایی ها به عنوان سیاست قطعی مطرح شده
و جلسه اخیر سران احزاب شیعی موسوم به بیت
شیعه با الکاظمی در همین راستاست .اعالم
ضرورتتثبیتجدولزمانیبرایخروجنیروهای
آمریکایی موضوعی است که مورد مطالبه قرار
گرفته و الکاظمی می دانــد تحت هر شرایطی
برای ماندن در قدرت ،نیازمند پیاده سازی این
جدول است .تا زمانی که ساختار انتقال قدرت
در عراق به همین شکل باشد ،الکاظمی نیاز به
بیت شیعه دارد .البته بیانیه اخیر جریان صدر
کمی سیاست های فراکسیون اکثریت را تغییر
داده است .هرچند جریان صدر پایگاه اجتماعی
خاص خود را دارد و نمی توان جایگاه مشخص
عمومی در کل عراق برای آن قائل شد اما صدر
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد ،قانونی سازی و
مشخص کردن میزان حضور خارجی ها می تواند
به ثبات عراق کمک کند .البته صدر تصریح کرد
حضورخارجیهانبایدبهعملیاتعلیهکشورهای
هم سو و دوست منجر شود .این بخش از بیانیه
صراحتا به آمریکایی ها و احتمال استفاده از
خاک عراق برای حمله به ایران قابل تفسیر است.
نگاه دوم از ســوی بخشی از اهــل سنت عراق
وهمچنین گروه های غرب گراست .آن ها خروج
آمریکا از عراق را مخالف سیاست های حمایتی
آمریکا در اشغال عراق در سال  2003می دانند و
معتقدند این سیاست ها می تواند به تضعیف خط
غرب گرای عراق منجر شود .البته کارشناسان
معتقدند آمریکا از سال  2003به این سو تالش
بسیاری کــرد تا با سیاست هــای استعماری،
خط جدیدی از جوانان و شهروندان هم سو با
خــود را تربیت کند .صدها موسسه فرهنگی،
مراکز اعــزام نخبگان به خــارج ،طراحی پروژه
های مطالعاتی و اجرایی و فعال سازی کاربران
همسو با آمریکا در شبکه های اجتماعی بخشی
از این خدمات و غیر قابل انکار است .در بحران
های  2019و  2020عــراق ،ردپــای سیاست
هــای استعماری آمریکا در تظاهرات موسوم
به «جوکر ها» کامال قابل مشاهده و بعید است
آمریکا با خروج از عراق ،این کشور را رها کند.
نگاه سوم اما در ساختار قدرت و تصمیم گیری
مقامات آمریکایی است .آمریکایی ها قرار نیست
اشتباهات سال  2011را تکرار کنند .آن ها یک
بار قدرت را به طرف مقابل واگذار کردند و به زعم
خودشان با هشت تریلیارد هزینه ،عراق را تحویل
محور مقاومت دادن ــد .موضع گیری مقامات
آمریکایی پس از بیانیه مشترک نیز بر همین
اساس است .آن ها زمان خروج از عراق را تعیین
نکردند و از سویی تغییرات در پایگاه عین االسد،
ساختار پایگاه نظامی اربیل و موارد مشابه نشان
می دهد آمریکایی ها سودای ماندن در سر دارند.
با این حال هزینه – فایده تنها راهکاری است که
آمریکایی ها را می تواند از عراق بیرون کند .باید
منتظر ماند و دید آمریکایی ها هزینه ماندن در
عراق را چطور و به چه شکلی پرداخت خواهند
کرد .آیا همانند سال  2011مجبور می شوند
عقب نشینی تاکتیکی کنند یا حجم عملیات های
آمریکایی ضد گروه های مخالف در عراق به نحوی
خواهد بود که پنتاگون برای یک نبرد تمام عیار در
عراق آمادگی خود را باال ببرد.
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دستگیری  3متخلف درباره
جنجال آب بستن به شیر

فرضیه قتل آزاده نامداری
100درصد رد شد

از روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که درآن نشان
می دهد فردی در خودروی حامل محصوالت لبنی یکی از شرکت
های معروف با هدفی نامعلوم ،بطری های پلمب شیر را باز و به آن آب
اضافه می کند.به دنبال انتشار ویدئویی از یک خودروی حمل شیر
در فضای مجازی ،رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توضیحاتی را در
این خصوص ارائه کرد و از دستگیری سه نفر در این زمینه خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفتوگو با ایسنا ،دراین باره
اظهار کرد :پس از انتشار ویدئویی از یک خودروی حمل لبنیات در
فضای مجازی که در آن افرادی مشغول ترکیب آب با محتویات شیر
داخل ظروف بودند ،رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان
پلیس فتا قــرار گرفت و ساعاتی بعد سرنخ هایی از این افــراد به
دست آمد.وی با بیان این که طی تحقیقات اولیه مشخص شد هر
سه نفر از عوامل توزیع شیر در شهر تهران بودند ،افزود :این افراد
با حکم قضایی بازداشت و در اظهارات خود مدعی شدند که تمام
بطری های شیر محصوالت مرجوعی و تاریخ گذشته بوده و آنان
قصد داشته اند با اضافه کردن آب به آن ها و افزایش تعداد بطری
ها از شرکت تولید این محصوالت سوءاستفاده کنند و قصدی برای
فروش آن به مردم نداشتند .گودرزی با اشاره به تحقیقات انجام
شده گفت :مشخص شد که هیچ کدام از این بطری های پر شده
بین شهروندان توزیع نشده بود و تحقیقات تکمیلی در این خصوص
همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ضمن رد فرضیه قتل آزاده نامداری،
توضیحاتی درباره دستنوشتههای کشف شده در منزل نام برده ارائه
داد.به گزارش مهر ،سردار علیرضا لطفی در جمع خبرنگاران با اشاره
به آخرین جزئیات پرونده درگذشت آزاده نامداری افــزود :بر اساس
یافتههای علمی و جنایی مأموران پلیس آگاهی ،هیچ اثری مبنی بر این
که به خانه خانم نامداری ورود با اجبار شده یا قفل در شکسته باشد و
حتی اثری از سرقت و درگیری مشاهده نشده است.وی ادامه داد :پس
از بررسی پیکر وی هم هیچ اثری از درگیری ،فشار یا موارد دیگر مشاهده
نشده است.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :بر اساس یافتههای
پلیس آگاهی ،فرضیه قتل 100درصد رد میشود اما نتیجه نهایی فوت
خانم نامداری را پزشکی قانونی باید از آزمایشهای سمشناسی اعالم
کند.وی افزود :پیش از این هیچگونه پروندهای برای تهدید یا مزاحمت
خانم نــامــداری در مجموعه پلیس آگاهی تشکیل نشده و وی هیچ
پروندهای نداشته است.لطفی با اشاره به دستنوشتههای کشف شده
در منزل خانم نامداری گفت :یافتههای ما از این دستنوشتهها این است
که یک نوشته معمولی بوده و در این نوشتهها خانم نامداری اشارهای به
فوت و پایان دادن به زندگیاش نداشته است .این دستنوشتهها مانند
نامههایی است که هر کدام از ما برای عزیزان خود مینویسیم و نمیتوان
فع ً
ال گفت که این دستنوشتهها مانند وصیتنامه بوده است.
وی افزود :تنها چیزی که با قطعیت میتوان آن را در این لحظه اعالم کرد،
این است که فرضیه قتل  100درصد رد میشود.

خودروهای رکورددار افزایش قیمت

اتحادیه نمایشگاهداران خودرو از احتمال افزایش قیمت خودرو در هفته جاری خبر داد؛ می دانید هرکدام از
خودروهای داخلی در سال  99چقدر گران شده اند و کدام خودروها رکورد شکستهاند؟
مصطفی میرجانیان -بعد از چند هفته ثبات قیمت خودروهای داخلی،
برخی خبرها از افزایش قیمت بعضی خودرو های پرمصرف حکایت دارند.
روز گذشته ،نایب رئیس دوم اتحادیه نمایشگاهداران خودرو گفت که بازار
خودروبهسخنانرئیسشورایرقابتواکنشنشاندادوتقاضابرایخرید
خودروهای کارکرده زیاد شد .احتماال قیمت خودروهای داخلی هفته
آینده روند افزایشی داشته باشد .به گفته او ،در چهار روز گذشته قیمت
خودروها نسبت به سال گذشته روند ثابتی داشته اما به یک باره قیمت
برخیخودروهایایرانیبین ۱۰تا ۱۵میلیونتومانگرانشدهاست.یک
هفتهقبل،رضاشیوا،رئیسشورایرقابتازافزایشقطعیقیمتخودرودر
سه ماه نخست سال 1400خبر داد .او گفت در زمستان سال 99تورم14
درصدرااعمالنکردیم امادربهارمیزانتورمبخشیرابهعالوهرقمزمستان
یک جا به قیمت خودرو اضافه می کنیم .این افزایش قیمت در حالی است
که طی یک سال گذشته بازار خودرو ،روزهای ملتهبی را پشت سر گذاشته
و مقایسه بعضی خودروهای پرمصرف از افزایش بیش از 100درصدی
قیمتهاحکایتدارند.دراینگزارشبهمقایسهقیمتخودرودرهفتهاول
زمستان 98با قیمت خودرو در هفته اول زمستان 99پرداختیم.
سمند ال ایکس

هفته اول اسفند 98: 98میلیون و  100هزار تومان
هفته اول اسفند 183 : 99میلیون تومان

میزان افزایش قیمت٪ 87 :

تیبا2

هفته اول اسفند 75 : 98میلیون و 700هزار تومان
هفته اول اسفند 125 : 99میلیون تومان

میزان افزایش قیمت٪ 65 :

اگر سخنان رئیس شورای رقابت را مالک قرار دهیم و فرض را بر این
بگیریم که فقط  14درصد تورم زمستان  99به قیمت تیبا 2اضافه شود
این خودرو به زودی به قیمت  142میلیون و 500هزار تومان می رسد.
مزدا 3

هفته اول اسفند 493 : 98میلیون تومان
هفته اول اسفند 900 : 99میلیون تومان

میزان افزایش قیمت٪ 83 :

اگر سخنان رئیس شورای رقابت را مالک قرار دهیم و فرض را بر این
بگیریم که فقط  14درصد تورم زمستان  99به قیمت سمند ال ایکس
اضافه شود این خودرو به زودی به قیمت  208میلیون تومان می رسد.

کم کم باید به مزدا 3یک میلیاردی سالم کنیم! اگر سخنان رئیس
شورای رقابت را مالک قرار دهیم و فرض را بر این بگیریم که فقط 14
درصد تورم زمستان  99به قیمت این خودرو اضافه شود مزدا  3حدود
100درصد افزایش قیمت داشته است! با اضافه شدن تورم زمستان
 99این اتومبیل محدوده یک میلیارد را هم رد می کند!

پژو  206تیپ 5

تندر 90

هفته اول اسفند  123 : 98میلیون و 500هزار تومان
هفته اول اسفند 257: 99میلیون تومان

میزان افزایش قیمت٪ 108 :

اگر سخنان رئیس شورای رقابت را مالک قرار دهیم و فرض را بر این
بگیریم که فقط  14درصد تورم زمستان  99به قیمت پژو  206تیپ 5
اضافه شود این خودرو باید به قیمت  293میلیون تومان برسد.عددی که
واقعا در قیاس خودروهای خارجی مشابه بسیار زیاد و حتی گزاف است.
پژو  405اس ال ایکس

هفته اول اسفند 108 : 98میلیون و 500هزار تومان
هفته اول اسفند 178 : 99میلیون تومان

میزان افزایش قیمت٪ 64 :

اگر سخنان رئیس شــورای رقابت را مالک قــرار دهیم و فرض را بر
این بگیریم که فقط  14درصد تورم زمستان  99به قیمت پژو 405
اسالایکس اضافه شود این خودرو هم احتماال باید به قیمت 203
میلیون تومان برسد.

هفته اول اسفند 180 : 98میلیون تومان
هفته اول اسفند 389 : 99میلیون تومان
میزان افزایش قیمت:

٪ 116

تندر 90جزو رکوردشکنان افزایش قیمت است .اگر سخنان رئیس
شورای رقابت را مالک قرار دهیم و فرض را بر این بگیریم که فقط 14
درصد تورم زمستان  99به قیمت تندر 90اضافه شود این خودرو به
زودی از  440میلیون تومان هم عبور خواهد کرد.
پراید 111

هفته اول اسفند 65 : 98میلیون تومان
هفته اول اسفند 127 : 99میلیون تومان

میزان افزایش قیمت٪ 95 :

اگر سخنان رئیس شورای رقابت را مالک قرار دهیم و فرض را بر این
بگیریم که فقط  14درصد تورم زمستان  99به قیمت پراید  111اضافه
شود این خودرو احتماال باید به قیمت  145میلیون تومان برسد .

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• دالر  35تومن شد و خــودرو و قیمت مواد
خــوراکــی و ...هم هــرروز گــرون تر می شه.
حاال قیمت دالر شده  25تومن بازم خودرو و
قیمت مواد خوراکی هرروز گرون تر می شه!
چه خبرتونه؟
•• گرانی ها و اوضــاع آشفته االن من را یاد
دوسال آخر دولت احمدی نژاد می اندازد.
یکباربرایهمیشهبگوییدکهچرادوسالآخر
دولت ها این قدر همه چیز افتضاح میشود؟
چرا دوسال آخر ،همه دولتی ها را فحش می
دهند؟ آیا جز این است که آن ها در آخر دولت
شان فقط به فکر خودشان هستند و به مردم
فکر نمی کنند؟
•• آقای رئیس شورای رقابت! شما که میگی
اگر قیمت خودرویی گران است مردم نخرند
اگــر راســت می گی بــذار رقابت آزاد بشه و
واردات خودرو آزاد باشه وخودرو از انحصار
دو تا شرکت دربیاد ببین کی دیگه پول به این
آهن قراضه ها می ده؟ واقعا که سرتون رو مثل
کبک کردین زیر برف!
••تو صف ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﺎﺭﻭ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ :آقا
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺻﻔﻪ ؟ ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﯽ
ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺷﺎﻃﺮ مــی ﺨﻮﺍﺩ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺰﻧﻪ .خب
مرد مومن این جا چی صف نیست؟ پس چرا
میپرسی؟
•• این دولت به خاطر یک مرغ و  ۲شیشه روغن
 ۳۰۰گرمی در این هنگام جــوالن کرونا با
ندانم کاری ملت بدبخت و بیچاره را به صف
های کیلومتری دچار کرد و باز با سهل انگاری
جلوی مسافرت ها را باز گذاشت و ۹۰درصد
کشور قرمز شد .با این اوضــاع قرمز ،هزینه
درمان و نگهداری بیماران صدها برابر بیشتر
خرج روی دست می گذارد! پس وقتی مردم
داد می زنند وزیران نادان یعنی این.
•• جالبه که این قدر قیمت ها باال و پایین میره
یک بار توی یخچالمون موز دیدم ،به مامانم
گفتم :عجیبه موز خریدی؟گفت :موز خریدم
تا گوجه ها رو نخورید!
•• داستان بــورس :سهام شرکت های زیان
ده را باتبلیغات زیاد به مردم فروختند وبرای
ترغیب بیشتر مــردم به خرید سهام و ورود
به بــورس  ،به صــورت صــوری و مصنوعی ،
سودهای چندصد درصــدی به سهامداران
دادند  ،مثل پتروشیمی که نتیجه آن ،گرانی
مـــواد ومــحــصــوالت تــولــیــدی پتروشیمی
وفراورده های نفتی بود که اگر یادتان باشد
اثرش را بر پوشک بچه  ،دستمال کاغذی ،
لوازم ساختمانی ومواد پلی اتیلن و ...گذاشت
 ،یعنی برداشت مجدد از جیب مردم ،مردمی
که بعدا در بورس هم متضرر شدند.
••آدم کارتملی و شناسنامه و گذرنامه اش رو
گم کنه اما مغز تخمهای رو که زحمت کشیده
شکونده گم نکنه! حتما توی عید این رو تجربه
کردین دیگه!
•• وقتی خودروساز نمی تونه به انــدازه نیاز
مــردم تولید داشته باشه چرا به طور موقت
واردات خــودرو را آزاد نمی کنین تا از این
التهاب کاسته بشه؟ این ظلم به مردمه به خدا.
••در جواب آقایی که گفته بود حقوق کارمندان
دولــت 200درصـــد اضــافــه نشده و ....بله
ایشون درســت می گــن .حقوق پایه طی دو
ســال 75درص ــد و امتیازات تــون هم باالی
200درصد اضافه شده ،منصف باشیم.
••همین جوریش بابام نمی ذاشت الکی در
یخچال رو باز و بسته کنم .االن که یخچال شده
 50میلیون تومن از کنار یخچال رد میشم
میگه بپا نماله!
•• به لطف مسئوالن ما برای ناهار و شام یه تکه
بال مرغ رو با نخ بستیم مثل چای کیسه ای
میکنیم تو برنج و چلو مرغ می خوریم!
•• بــه آقـــای روحــانــی بگویید وقــتــی بــرای
خــانــوادهاش مــواد خوراکی ومیوه وگوشت
ولباس وکفش و ...تهیه می کند آیا به زنان
بدبختوبیسرپرستوبدسرپرستوبچههای
یتیم هم فکر می کند؟ آیاما قشر فقیر برای
ایشان ارزش داریم یا نه؟
•• آیا این درست است با وضعیت قرمز کرونا

پیامك2000999 :

مردم به کافی نت ها برای کارهای مختلف
از جمله سجام و ثبت امــاک و...ک ــه مکرر
مسئوالن اعالم می کنند ،مراجعه میکنند؟
•• آقا یکی بیاد همین رئیس شــورای رقابت
را از پستش بــرداره .هنوز چند روزی از سال
نو نگذشته می خواد به هر زوری شده قیمت
خودروها را افزایش بده .مثل این که از قبل
سبیلش را چرب کرده اند که این قدر عجله
داره .واقعا این جور آدم ها نباید چنین پست
هایی داشته باشند.
•• دانشگاه پیام نور،یک سال حقوق استادانش
رو پرداخت نکرده،لطفا وزارت علوم به این
وضعیت رسیدگی کنه،استادان وقتشون رو
که از سر راه نیاوردند.
•• بــا وجــود شــرایــط نارنجی مشهد و ابــاغ
استانداری،کماکان اداره مخابرات مشهد
به دلیل نظر شخصی مدیرعامل ،دورکاری
کارمندان را اجرا نمی کند.
•• چــرا در تلویزیون هیچ مطلبی از تحویل
گندم به دولت گفته نمی شود؟ ظاهرا دولت
با حمایت نکردن از گندمکاران با دست خالی
روبه رو شده و کسی گندم به عمل نیاورده که
تحویل دولت دهد .این نتیجه قیمت گذاری
اجباری است.
•• صداوسیما چندشبه که این قدر مانور داد وبا
مردم مصاحبه کرد که دولت مشکل مرغ را حل
کرده واین قدر از دستاورد بزرگ حرف زد که
انگارقیمت مرغ را از۲۰۴۰۰تومان رسانده
به۶۵۰۰تومان!
••دولتی ها منت به سر ملت گذاشتند و گفتند
که در ماه رمضان چیزی گران نمی شود که
خواهیم دیــد! وعــده برنج هندی و تایلندی
به مردم دادنــد .آیا این برنج ها را شماها هم
میخورید؟ آن هم به این قیمت؟
••خواهشمندم با وارد کــردن برنج هندی
و ...بیشتر از این ،مردم ضعیف جامعه را آزار
ندهید .ضعف از مدیریت آقایان مسئول است.
برنج هندی به درد خودشان می خورد .شاعر
درست گفته بود که برو قوی شو اگر راحت
جان طلبی که در نظام طبیعت ،ضعیف پایمال
است...
•• مــی گــن ای ــن ق ــدر م ــرغ گـــرون ش ــده که
رانندگان ماشین های حمل مرغ به جلیقه
ضد گلوله و اسلحه تجهیز شدند!
•• خــودروســازی ازصنایع جــذاب وپیشران
ممالک پیشرفته است،حال که ایران خودرو
و سایپا تــوان ساخت خــودروهــای مــدرن را
ندارند چراپلیس راهنمایی خودروهای دست
سازمدرن ساخته شده توسط نخبگان وطنی
درگوشه وکنار مملکت(نمونه اش المبورگینی
مــدرن ساخته شده توسط چهارجوان نخبه
آذری)راشمارهگذارینمیکندکهمجازبهتردد
شوند و دیده شوند وسیل سفارش ها وسرمایه
های سرگردان مردم به سوی آن ها روانه شود؟
وآن هــارا دلگرم ومصم به کاربیشترومتنوع
ترکندوباعث رونــق تولیدوآبادانی مملکت
شود؟بندهحاضرمسرمایهاولیهاینچهارجوان
نخبه رافراهم کنم.
•• دیروز بعد زیارت ،از نانوایی کانکس ضلع
شمالی حرم ،نان بخارپز دانه ای هزار و 500
تومان خریدیم اما موقع خوردنش ،نان ها به
حدی خمیر بود که به دست مان می چسبید!
قابل توجه مسئوالنی که نــان را آزاد و رها
کردند.
••اونی که حرفاش رو می زنه و بعدش می گه
شوخی کردم بدونید که اصال شوخی نکرده و
حرفای جدیش رو گفته.
••لطفا به فکر ما بازنشستگان تامین اجتماعی
هم باشید .با چندتا نوه و عــروس و دامــاد از
کارگرها هم کمتر حقوق میگیریم .تازه
کمی به حقوق مــان اضافه کردند امــا هنوز
پولی به حساب مــان واریــز نکردند که همه
اقــام خوراکی و 40-30 ...درصــد گران
تر شد!افزایش حقوق و افــزایــش هزینه ها
چه فــایــدهای بــرای مــان دارد؟آیـــا مسئوالن
میتوانند بــا ماهیانه  ۴-۳میلیون دختر
وپسرشان را به خانه بخت بفرستند؟

