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گروسی در طرف درست می ایستد؟
روز گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی برای دومین بار در دولت رئیسی به تهران
سفر کرد و این بار عالوه بر محمد اسالمی ،رئیس سازمان
انرژی اتمی ،با حسین امیرعبداللهیان وزیرامورخارجه
کشورمان نیز دیــدار و گفت و گو کــرد .این که در گفت
وگوهای پشت درهای بسته این دو مالقات چه گذشته،
هنوز معلوم نیست اما همین حضور هم از دوجهت زمانی
و محتوایی حائز اهمیت و بررسی است.اولین نکته این
که سفر روز گذشته مدیرکل آژانس در آستانه برگزاری
نشست شــورای حکام آژانــس بین المللی انــرژی اتمی
برگزار می شد ،نشستی که به نظر می رسید می تواند به
محلی برای اتهام زنی از سوی برخی کشورهای غربی
علیه ایران بر مبنای گزارش پادمانی اخیر مدیرکل بدل
شود ،همچنین تا آغاز دوباره مذاکرات وین تنها پنج روز
باقی مانده و حضور گروسی در تهران در این مقطع زمانی
از این نظر نیز اهمیت داشت .تهران با دعوت از گروسی
این پیام را به نشست شورای حکام و کشورهای حاضر در
مذاکرات وین داد که نه تنها اهل انحراف از برنامه هسته
ای خود نیست بلکه حاضر است با دعوت از باالترین مقام
تنها نهاد رسمی و تخصصی حوزه هسته ای جهان ،با او بر
سر چالش ها به گفت و گو بنشیند و به تفاهم برسد .ابراز
رضایت گروسی در نشست خبری پایان مذاکراتش با
اسالمی درباره انجام این سفر و دیدار با امیرعبداللهیان
که در راستای اجرای بند دوم توافق شهریور گروسی و
اسالمی انجام شد از همین منظر قابل ارزیابی است که
تهران به توافقات خود حتی در این حد هم پایبند است.
نکته دوم به محتوای دیــدار اخیر برمی گــردد .رافائل
گروسی ساعاتی قبل از حضورش در تهران در توییتی
نوشته بود« :امروز به تهران سفر میکنم تا با مقام های
ایرانی دیدار کنم و به مسائل باقی مانده (درباره برنامه
اتمی) ایران بپردازم .امیدوارم بتوانم یک کانال موثر و بر
مبنایمشارکتازگفتوگویمستقیمایجادکنمتاآژانس
انرژی اتمی بتواند فعالیتهای راستی آزمایی ضروری
خود را در این کشور از سربگیرد ».این سخنان پرطعنه در
کنار آمریکا گردی وی که با مصاحبه های غیرسازنده و
برخی ادعاهای بی پایه یا تکراری علیه کشورمان همراه
بود ،فضای نامناسبی را در آستانه سفر ایجاد کرده بود
که نشان از ضعف شخصیتی گروسی و نداشتن شناخت
کافی از جایگاه مدیرکل داشــت .اظــهــارات سیاسی
گروسی و یک جانبه نگری های وی در حوزه برجام و این
که فقط اقدامات ایران را ببیند و توجهی به واکنشی بودن
این اقدامات در قبال بازگشت تحریم های غیرقانونی
آمریکا نکند حتی با اعتراض و انتقاد اروپایی ها و چین و
روسیه نیز همراه شده بود تا جایی که آن ها ضمن گالیه
بابت این اظهارات ،به مدیرکل فشار آوردند تا راهی تهران
شود و مشکالتش با جمهوری اسالمی را نه در رسانه
ها که پای گفت و گوهای رودررو و مستقیم حل و فصل
کند.ادعاهای گروسی در حالی مطرح می شود که ایران
همچنان نظارتهای پادمانی خود را طبق روال سابق
ادامــه میدهد و هیچ تغییری در نظار تهای پادمانی
ایجاد نشده و همواره بر اجــرای تعهدات پادمانی خود
بر اساس ان پی تی تاکید داشته است البته ایران اعالم
کرده بود بر اساس قانون مجلس و مستند به بندهای26و
 36برجام اقدامات کاهشی خود را نیز انجام میدهد
که آخرین آن ها لغو اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی
نداشتن بازرسان آژانس به دوربین های فراپادمانی و به
اصطالح برجامی بود .او و حامیانش به خوبی می دانند
که این بخش از نظارت ها بدون مذاکرات وین و رفع یک
جا و موثر تحریم ها از سر گرفته نخواهد شد.روز گذشته
رافائل گروسی در مذاکرات دو ساعته با اسالمی و یک
ساعته با امیرعبداللهیان ،حرف صریح و اصولی تهران را
شنید؛ این که مدیرکل آژانس نباید از خط اصلی و تعریف
شده اساسنامه آژانس مبنی بر بی طرفانه ،مستقل و فنی
بودن عدول کند ،این که ایران همچنان منتظر موضع
گیری مدیرکل بابت خرابکاری های رژیم صهیونیستی
در تاسیسات هسته ای خود است ،این که ایران نباید بابت
پرونده های دور که یک بار پاسخ داده و به عنوان PMD
بسته شده ،دوباره پاسخ دهد و این که هیچ قانون و توافق
و تعهدی نباید ایران را از توسعه برنامه هسته ای صلح آمیز
خود بازدارد ،به نظر می رسد از جمله حرف هایی است که
با جزئیات بیشتر باید به صورت مستقیم و رودررو و نه در
رسانه ها و در پاسخ به حرف های سیاسی و خارج از حوزه
ماموریت گروسی به او گفته شود.روزهای آتی تا دوشنبه
آینده نشان خواهد داد آقای مدیرکل همچنان می خواهد
به دنبال سیاسی کاری باشد یا ترجیح می دهد همچون
آمانو ،نامی نیک از خود به جا بگذارد و عاملی برای رسیدن
به یک توافق پایدار و مورد قبول همه به شمار برود .تهران
چندان اعتمادی به گروسی که با حمایت قاطع آمریکا و
اروپا مدیرکل شد ،ندارد و این را همه می دانند ،اظهارات
اخیر و گذشته او نیز موید ایــن بی اعتمادی اســت اما
سیاست ،عرصه تغییر تاکتیک ها و استراتژی هاست و
سیاستمداری موفق خواهد بود که به موقع زمان سنجی
کند و در طرف درست بایستد.
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گام نخست دولت به سوی فدرالیسم اقتصادی

اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشور نشان دهنده افزایش اختیارات استان ها و گامی
به سوی تحقق ایده فدرالیسم اقتصادی است ،فرصت ها و چالش های این ایده چیست؟
اصفهانی  -با اظهارات روز گذشته رئیس
سازمان برنامه و بودجه و سخنان قبلی
وزیــر کــشــور ،پــررنــگ شــدن نقش استان
ها و واگــذاری برخی اختیارات اجرایی و
اقتصادی و حرکت دولت به سمت آن چه
که از آن به فدرالیسم اقتصادی تعبیر می
شــود ،جدی تر شد.طی ماه های اخیر با
حضور محسن رضایی در سمت معاون
اقتصادی رئیس جمهور ،برخی گمانه
زنی ها درباره اجرایی شدن ایده وی تحت
عنوان فدرالیسم اقتصادی در دولت جدید
مطرح شده بود البته مشخص نیست طرح
دولت تا چه حد شبیه ایده محسن رضایی
باشد و ممکن است تفاوت هایی با آن داشته
باشد .یک شنبه گذشته احمد وحیدی وزیر
کشور در جلسه شــورای معاونین وزارت
کشور ،از ارائه پیشنهادی به رئیس جمهور
خبرداد که طبق آن بخشی از اختیارات
وزارتخانه ها به استانداران تفویض می
شــود و بــه گفته وحــیــدی «بــایــد کشور را
استاندار محور اداره کنیم ».وی از پیش
بینی تشکیل صندوق توسعه ملی در استان
ها در بودجه  1401سخن به میان آورد تا
نشان دهد این طرح نسبتا آماده شده است
و به گفته وی «برای تحقق این امر مصوبه ای
به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد ».در عین
حال پیشتر ابوالفضل ابوترابی ،نماینده
مجلس ،از وجود طرحی در مجلس خبر
داده بود که در آن قرار است برای هر چند
استان یک وزیر منطقهای تعیین شود.
اختیارات استانداران در منابع مالی رشد
قابل توجهی خواهد یافت

حاال با اظهار نظر روز گذشته میر کاظمی،
رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص شد
دولت در اجرای این موضوع جدی است.
به گزارش ایرنا ،سیدمسعود میرکاظمی
در نشست هــم انــدیــشــی الیــحــه بودجه
 ،۱۴۰۱با حضور وزیر کشور و استانداران
سراسر کشور با اشاره به  افزایش اختیارات
اســتــانــداران در منابع مالی اظهار کرد:
سیاست قطعی دول ــت ،اصــاح ساختار
بودجه بر اســاس دســتــورات رهبر معظم
انقالب ،اسناد باالدستی و تمرکززدایی
اســــت،بــا ایـــن ســیــاس ـتهــا اخــتــیــارات
استانداران به ویژه در منابع مالی ،رشد
قابل مالحظهای خــواهــد داشــت امــا آن
ها باید در قبال این اختیار ،درخصوص
شاخصهای کالن اقتصادی حــوزه خود
پاسخگو بــاشــنــد.وی افـــزود :در گذشته
زیرساختهای متعددی در کشور ایجاد
شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق
و البته وضعیت بــد شــاخـصهــای کالن
اقتصادی بوده است.در بودجه  ۱۴۰۱بر

رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرحهایی که
باعث ایجاد رشد میشوند در زیر بخشهای
مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده
انــد که اجــرای آن در دستور کــار دولــت و
استانداران قرار می گیرد .معاون رئیس
جمهور با بیان این که این طرح بر اساس
سند آمایش شناسایی شده ،تاکید کرد:
ما از مجامع استانی ،نمایندگان مجلس و
استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد
آمایش سرزمینی و ایــن طــرح ها نظرات
تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه
اعالم کنند.
وزیــر کــشــور :دولــت سیزدهم «استان
محور» اداره می شود

در این نشست همچنین «احمد وحیدی»
وزیــــر کــشــور گــفــت :کــشــور در دولـــت
سیزدهم «استان محور» اداره میشود و
البته استانداران باید در راستای تحقق
سیاستهای کالن کوشا باشند .وی افزود:
کشور چ ــار های جز تغییر ریــل اقتصادی
نــــدارد و دولـــت بــا ایــجــاد صــنــدوقهــای
ســرمــایــهگــذاری اســتــانــی ،ســعــی دارد
عالوه بر رشد اقتصادی بر مقوله عدالت
بر اســاس سند آمایش سرزمینی تمرکز
کند .هنوز جزئیات بیشتری از این طرح
دولـــت منتشر نــشــده اس ــت ام ــا محسن
رضایی معاون اقتصادی رئیسی که در
سال های گذشته این ایده را در رقابت های
انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده
بــود 17 ،آبان در توییتر خود در این باره
نوشت:«در دولت سیزدهم به استا نها و
استانداران ،بهویژه در بودجه و اعتبارات،
نقش بیشتری داده خواهد شد .اقتصاد
قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به
استا نها و مشارکت بخش خصوصی و
مــردم حاصل میشود».محسن رضایی
از انتخابات ریاست جمهوری ســال 88
تاکنون در دوره های مختلف که به عنوان
کاندیدای انتخابات حضور یافته ،ایده
تفویض اختیارات به استان ها را مطرح
کرده است.
محسن رضایی در دوره های گذشته ایده
خود را تقسیم کشور به حدود  10منطقه
و ایجاد رقابت بین همه مناطق براساس
مزیت های هر منطقه عنوان کرده بود.وی
در انتخابات ریاستجمهوری اخیر نیز در
توضیح برنامههای اقتصادی خود گفت:
یکی از راهکارهای برو نرفت از شرایط
کنونی ،راهانــدازی ایالتهای اقتصادی
است .او با بیان این که  ۲۰سال است بر
ایجاد ایالتهای اقتصادی در کشور تأکید
میکند؛ ولی تاکنون عملی نشده ،افزود:
با ایجاد ایالتهای اقتصادی مــردم هر

نشستصریحوصمیمیقالیبافباجمعیازنویسندگان
جمعی از نویسندگان به مناسبت هفته
کتابوکتابخوانیمهمانرئیسمجلس
ش ــورای اســامــی بــودنــد و دغدغههای
خود را در خصوص کتاب و کتابخوانی،
ادبیات دفاع مقدس ،وضعیت نشر و...
مــطــرح کــردنــد .بــه گـــزارش خــانــه ملت
در ایــن جلسه کــه وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی و معاونان او نیز حضور داشتند
نویسندگان و شــاعــران مختلفی مانند
علیرضا قزوه ،عبدالجبار کاکایی ،افشین
عــا ،امید مهدی نــژاد ،حجت االســام
محمدرضا زائــری ،سیده زهرا حسینی،
وحید یامین پور ،راضیه تجار ،معصومه
سپهری ،وجیهه سامانی ،فاطمه سادات
میرعالی ،محمدرضا شرفی ،ناصر فیض
و جمع دیگری از نویسندگان و شاعران،
دغدغه هــای خــود را در حــوزه فرهنگ،
کتاب و ادبیات فارسی بیان کردند .وزیر
ارشــاد در ایــن نشست صمیمی با بیان
اینکه تصور می کردیم به دلیل مشکالت
اقتصادی و معیشتی کشور ،برای فرهنگ
فرصتی قرار داده نشود ،افزود :توجه به
مقوله فرهنگ بسیار حائز اهمیت است
و در رایــزنــی بــا رئیس جمهور در حال
برطرف کــردن مشکل اعتبارات حوزه
فرهنگ هستیم .در این جلسه هرکدام از
نویسندگان و شاعران به بیان دغدغه های

خود پرداختند که صحبت های هرکدام
را به صورت تیتروار در ادامه می خوانید:
* علیرضا قــزوه  :ادبیات دفــاع مقدس،
جهانی شده است.
*عبدالجبارکاکایی:شاخهپژوهشیوزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی تعطیل است.
* محمدرضا زائــری :کتاب به شدت در
خطر اســت و معلوم نیست رابطه نسل
جدید با کتاب چه بوده است.
* سیده زهــرا حسینی :حسینی به داد
خرمشهربرسید.
* نــاصــر فــیــض :نــمــایــنــدگــان ابــتــدای
سخنرانی خــود شعر نخوانند /مــا هم
قانونگذاری نمیکنیم!
* افشین عال :مسئوالن نیازمند مشاوران
فرهنگیهستند.
* یامین پــور :بودجه یک شعبه بانک از
بودجه سازمان سینمایی بیشتر است.
* مخدومی :ورود 4665کتاب ترجمهای
نظم ادبیات کشور را به هم ریخته است.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه
رئیس مجلس گفت :در حوزه هنر ،کتاب،
کتابخوانی،موسیقی،سینماو...مصرف
کننده بوده و تولیدکننده آن نیستیم اما به
عنوان یک خدمتگزار از جنبه مدیریتی
به موضوع فرهنگ نگاه میکنم .مشروح
سخنان قالیباف را در صفحه 12بخوانید.

استان میتوانند درباره سپردههای بانکی
خــود تصمیم بگیرند و ایـنطــور نخواهد
بود که مالیات استا نها به تهران سرازیر
شود .درباره ایراد قانون اساسی به چنین
طرحهایی هم محسن رضایی گفته است:
ایــن طــرح در کــوتــاهمــدت بــا اخــتــیــارات
رئیسجمهور قابل اجراست و رئیسجمهور
میتواند نمایندگانی تاماالختیار برای  9یا
 11منطقه منصوب کند و این نمایندگان
مناطق را اداره کنند.این موضوع نیاز به
فصل جدیدی در اداره کشور دارد که باید
رعایت شود.به گفته رضایی ،مناطق فدرال
اقتصادی به نحوی تشکیل میشوند که
مالحظات قومی و امنیتی در آن لحاظشود.
موضوع دوم این است که اقتصاد ایران باید
به صورت تقسیم کار اداره شود .باید توجه
داشــت که هریک از مناطق دارای منابع
طبیعی و مزیتهای اقتصادی مختلفی
ازجمله گاز ،معدن ،منابع ،کشاورزی و...
است .وابستگی مناطق به یکدیگر باعث
مـیشــود ایــن مناطق در عین ایــن کــه به
صورت فدرال اداره میشوند ،با یکدیگر هم
در تعامل باشند و هیچگاه از هم جدا نشوند.
فــرصــت هــا و چــالــش هـــای فدرالیسم
اقتصادی چیست؟

بسیاری از کارشناسان تمرکز تصمیم
گیری را یکی از اشــکــاالت اداره کشور
می دانند .به این ترتیب که استانداران
و فرمانداران فاقد اختیارات الزم برای
تصمیم گیری درباره توسعه استان هستند
و برای بسیاری از اقدامات خود نیازمند
موافقت مسئوالن ملی هستند کــه در
نتیجه کندی تصمیم گیری در وزارتخانه
ها و سازمان هــا ،موجب کندی تصمیم
گیری در استان ها می شود .لذا قطعا با
افزایش اختیارات در استان ها ،شاهد
سرعت گرفتن تصمیمات اقتصادی و
توسعه استان ها خواهیم بود .با این حال
این روند تفویض اختیارات نگرانی هایی
را نیز بــه دنــبــال دارد .برخی معتقدند
تقسیم  31استان موجود در  10منطقه،
اختالفات و رقابت هــای منفی سیاسی
بین استان های درون منطقه ایجاد می
کند .برخی نیز معتقدند که رقابت بین
مناطق می تواند بر وضعیت منفی منابع
آب و محیط زیست هر منطقه که در واقع
جزو منابع ملی همه ایرانیان اســت ،اثر
منفی بگذارد .در هر صــورت به نظر می
رسد حرکت به سمت فدرالیسم اقتصادی
باید با قطعی شدن و ابالغ اسناد آمایش
سرزمینی هــر اســتــان و ضـــرورت تــداوم
مدیریت واحد در موضوعاتی حساس نظیر
منابع آب و محیط زیست صورت گیرد.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دیــروز بعد از یک ماه رفتم بــرای خانه میوه
خریدم ۳ .عدد انار  ۳۰هزار تومان شد! یعنی
دونهای ۱۰هزارتومان ۸.عددنارنگی ۱۷هزار
تومان دونه ای  ۲هزار تومانم بیشتر! تو رو جان
عزیزانتانبهمردمرحمکنید.ماهییکبارمیوه
خوردنراازسفرهمانگیرید.
••امیدوارمکسیکهبراشمهمنیستینبراتون
مهمنشه!
••اگه آموزش حضوری با رعایت پروتکل های
بهداشتی امکان پذیر است چرا دانشگاه ها را
حضورینمیکنند؟دانشجوهاکهازبچهمدرسه
ایهابهترپروتکلهارارعایتمیکنند.
•• آقــایــان دولــتــی بـــرای مــصــرف بــرق و گــاز،
کشورهای روسیه و چین و اروپا را مثال میزنند
ومیگویندکهماایرانیهاپرمصرفهستیم.آیا
این را هم می گویند که اروپایی ها و خارجی ها
چه خدماتی برای جلوگیری از هدر رفت برق و
گازانجامدادهاندکهایراننداده؟
••جــــدای از گـــرانـــی هـــا کـــه کــمــرمــون رو
شکسته ،تبعیض و بی عدالتی ها رو کجای
دلمون بذاریم؟ چرا یک سازمانی مثل زندانها
حقوقکارمندانشبایدهفتمیلیوناضافهبشه
ولیبقیهکارمنداندولتانگارنهانگار!علتیک
بامودوهواچیست؟
••هواپیماهاخیلیخوشبهحالشونشده!به
اسمکروناهمهپذیراییهاروجمعکردنوفقط
موقعخروجیککیکوآبمیوهمیدن!واقعابا
اینپولبلیتسنگینیکهمیگیرناینپذیرایی
ناچیزحقمسافرهاست؟
••ما سال ها می دویم و تن به هر کاری میدهیم
تابعداز 10سالکارمداوم 200میلیونپولدر
بیاوریم .آن وقت یک مدیر در پتروشیمی ماهانه
 215میلیون حقوق میگرفته؟! یعنی روزی
حدود 7میلیونکارکرده!مگرچهکارکرده؟این
آقایانراچهکسیبهآنسمتگذاشتهاست؟
••چرا دولــت آقــای رئیسی بــرای فــروش سهام
عــدالــت کـــاری انــجــام نمی ده؟ از پــارســال
برای فروشاقدامکردیماماهیچخبرینیست.
عدالتکجارفت؟
•• ســال 1380یـــک خانه خریدم به مبلغ 8
میلیون تومان .امــروز ایزوگام همان خانه را
عوضکردمبهمبلغ12میلیونتومان.حاالشما
هم تورم را حساب کنید و هم به جوان ها بگویید
بروندازدواجکنندوبرایشمابچههمبیاورند!
••بشکندقلمیکهننویسداین۸سالدرمدیریت
دولت روحانی ،چه به ایران و ایرانی گذشت.
کاهش شدید ارزش پول ملی ،تورم ویرانگر،
اقتصاد سیاه ،بحران مسکن ،ارز ،طال ،سکه،
بورس،قیمتسربهفلککشیدهخودرووارزاق
عمومی ،حقوق های نجومی ،صف کاال(روغن،
نان،مرغ)و...
•• منوهمسرمکارمندیم.چندسالقبلبهدلیل
پیشخریدآپارتمانوبرخیهزینههامثلخرید

تلگرام 9033337010:

شیرآالت،کابینت،سرامیک،نقاشیو...یارانه
ما قطع شد .هرچه اعتراض کردم گفتند میزان
تراکنش بانکی شما باالست و یارانه قطع شده.
آیا نباید برای تهیه مسکن هزینه می کردیم؟
پسرم 2سالاستکهازدواجکردهوبیکاراست.
آیا داشتن یک آپارتمان معمولی با کلی بدهی
بانکیویکماشینایرانیقدیمیتمکنحساب
میشه؟
•• لطفابراییکروزهمشدهسنتشکنیکنید
و عکسی از آقایان مجیدی وگل محمدی توی
صفحهورزشیتونچاپنکنیددیگه!یهجورایی
حالبههمزنشدهاینکارتون.
••رفیقم استوری گذاشته حالم خــوب نبود
اومدمپاراگالیدرحالوهوامعوضشهاونوقت
من یه بار حالم خوب نبود ،رفتم کافیشاپ یه
نوشیدنی سفارش دادم از بس گرون بود تا دو
هفتهافسردگیگرفتم!
•• وقتی مسئولیت ها به نخبگان سپرده نمی
شودنتیجههمانیمیشودکهترکیه،ارمنستان
و افغانستان با ساختن ابرسدها جلوی حقابه ما
را می گیرند تا بدبختی و فالکت نصیب مردم
ما شود .دولتمردان کی می خواهند از خواب
نازبیدارشوند.
•• شرکت های آب و برق و گاز لطفا هرکسی
پرمصرفاستازقبضمابکاهوبرقبضاوبیفزا.
••چه خوب است حاال که مطالبات مردم بابت
معیشت ،کرونا و آب فروکش کرده و در واقع
حلشده،نمایندگانمحترمبهفکرسگوگربه
افتادهاند!
•• قیمت خــودروی خارجی در ایران  ۱۰برابر
نرخجهانیاست.چرابایدخودرویبیکیفیت
اســتــفــاده کنیم؟ هیچ کجای دنیا ایــن قدر
تعمیرگاه خودرو نیست شاید این خودش یک
نوعاشتغالزاییاست،خبرنداشتیم!
•• یکی نیست به داد مــردم برسه؟ یک عده
امالکی دارن زمینهای انتهای هاشمیه دشت
مایون رو به اســم تله کابین و ...به مــردم می
فروشن .واقعا داره زمین خواری می شه .لطفا
پیگیریکنید.
••آقایرئیسجمهور!ماکههرچیدرمیاریممی
دیماجارهخانه.باانشاءا...گفتنکاریدرست
نمیشه.یکفکراساسیداشتهباشید.
••چه نقشه ای برای مصارف گاز خانگی دارید؟
در یک آپارتمان روی پیلوت زندگی می کنم که
فقطیکعددجابخاریتویهالدارد.درطول
زمستانباکفشزندگیمیکنمازبسکهخانه
سرداست!
•• دوست عزیزی نوشته چرا زورگیر18ساله را
اعدامنمیکنندتااینقدرناامنینباشد؟دوست
عزیز!بهترنیستمثلزدنواکسنکهازسنباال
شروع کردند در مقابله با سارقان و دزدها هم
از آقازاده ها و بــرادرزاده ها و دانهدرشت ها که
سرمایهکشورراغارتکردند،شروعکنند؟

