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ارتجاع ،تلخ ترین میوه ناکارامدی
در آستانه شصت و نهمین سالگرد کودتای  ۲۸مرداد علیه
دولت دکترمصدق ،فرح دیبا همسر محمدرضا شاه پهلوی
از لندن اعالم کرد مردم ایران خواهان بازگشت سلطنت
هستند و او آماده بازگشت به ایران است! این که بازماندگان
سلطنت پهلوی چطور در ایام یکی از ضدمردمی ترین رویداد
های تاریخ معاصر ایــران به خود جرئت داده اند حرف از
بازگشت سلطنت بزنند ،داستان تلخی است .
اما در این اتفاق می توان به دو مولفه اشاره کرد:
 .۱پروژه تطهیر پهلوی ها در عرصه رسانه
تطهیر پهلوی را می توان پروژه ای از اواسط دهه  ۸۰دانست
که با فعالیت شبکه های تلویزیونی بی بی سی فارسی  ،من
و تو  ،ایران اینترنشنال و ...و تولیداتی در قالب های مختلف
انسجامگرفتهاست.تولیداتیمستمروگاهموثردرقالبهای
گفت وگو ،خبر و مستند  ،رویکردی که اصوال در عرصه داخلی
یابهآنواکنشنشاندادهنشدهیاواکنشهاییکه بوده،عمال
به دلیل درنظر نگرفتن اقتضائات و استانداردهای رسانه ای
بازخورد و اثرگذاری مناسبی نداشته است.
در این حوزه باید دید در برابر عملیات رسانه ای دشمن ،ما چه
پدافندی داشته ایم و در مقابل چه تهاجم رسانه ا ی کرده ایم؟
به طور مشخص مثال در برابر مجموعه های تولیدی این
رسانه های خارجی همچون «انقالب «، »57بهمن» و...
رسانه ملی چه تولیداتی داشته است ؟
بهنظرمیرسدموضوعیکهخصوصاصداوسیما ووزارتارشاد
باید درباره آن پاسخگو باشند که در برابر این تهاجم رسانه ای
وپروژه تطهیر پهلوی جز تولیدات کلیشه ای و گاه ضد تبلیغ چه
تعداد تولیدات موثر و مخاطب پسندی تولید و ارائه کرده اند؟
 .۲ناکارامدی
کارامدی همیشه یکی از مسائل کشور بوده است .معضلی
که از اوایل دهه  ۹۰با تاثیر تحریم ها و افزایش ناکارامدی
ها به خصوص در حوزه اقتصادی در دولت دهم و یازدهم
تبدیل به یکی از مهم ترین مسئله های کشور شد به طوری که
خانواده پهلوی را چنان گستاخ کرده که به خود جرئت دهند
شرایط موجود کشور را با قبل از انقالب  ۵۷مقایسه کنند .
برای معضل ناکارامدی می توان عواملی را فهرست کرد اما
بهاعتقادنگارنده،تلخترینعارضهناکارامدی،شکلگیرییا
فراهم آمدن بسترهای ارتجاع است؛ارتجاع از یک حاکمیت
مردم نهاد به یک حکومت دیکتاتوری دست نشانده .
کدام ناظر منصفی را می توان یافت که در باره دیکتاتوری
رژیم پهلوی شک داشته باشد ؟چه کسی است که بتواند
خیانت های خاندان پهلوی را در واگذاری حقابه هیرمند و
جدایی بحرین از ایران و بخشیدن آن انکار کند؟چه کسی
است که بتواند ژانــدارم بــودن رژیــم پهلوی در منطقه در
راستای تامین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی همچون
جنگ  ۶روزه اسرائیل با اعراب و جنگ ظفار را انکار کند؟
آری تلخ تر از تلخ است که بازماندگان یک حکومت ضد
مردمی که سرکوب مردم و کودتا و وطن فروشی و دست
نشاندگی و  ...را در کارنامه خود دارد ،در سالگرد کودتای
 ۲۸مرداد که نماد ضد مردمی ترین اقدامات یک حکومت
میتواند باشد سخن از بازگشت به ایران میگویند.
جدای از این که در 40سال گذشته به اذعان آمار در بسیاری
اززمینه ها مانند بهداشت و درمان  ،زیر ساخت های جاده
ای و نیروگاهی و سد سازی  ،دستاوردهای علمی ،پیشرفت
های نظامی و هوافضا و ...شاهد جهش های قابل توجه
در کشور بوده ایم اما شاید به جرئت بتوان دستاورد اصلی
انقالب اسالمی را در استقالل و مردم ساالری دینی دانست
 .کشوری که روزگاری و در دوره پهلوی با اشاره یک مقام
خارجی حتی گاه جزئی ترین سیاست های خود را نیز
تغییر می داد ،اکنون یکی از باالترین تراز های برگزاری
انتخابات در منطقه و جهان را دارد و کمتر ناظر منصفی
را می توان یافت که به استقالل آن اذعــان نداشته باشد
.در عین حال اما افت کارامدی چنان عارضه ای است که
میتواند دستاوردهای بزرگ را تحت الشعاع خود قرار
دهد .موضوعی که ارکان حاکمیت از قوه مجریه  ،دولت
های مختلف ،روسای جمهور ،روسای قوای مقننه و قضایه
و وزیران باید نسبت به آن حساس و پاسخگو باشند  .آن چه
طی دو دهه اخیر به خصوص از نیمه دوم دولت احمدی نژاد
به بعد رخ داده ،کار را به آن جا رسانده که از منظر بخشی از
جامعه فارغ از واقعیت ها  ،احساس ناکارامدی در حوزه های
اقتصادی  ،معیشتی  ،اشتغال و ...چنان رشد کرده که امروز
کارامدی و از بین بردن این احساس را به اذعان دلسوزان
به مهم ترین مسئله کشور و انقالب اسالمی در گام دوم خود
تبدیل کرده است .موضوعی که اجماع بین عناصر حاکمیت
را میطلبد  .در واقع افت ناکارامدی موضوعی نیست که
بشود با آن سهل و ممتنع برخورد کرد ،گردنه سختی است
که اگر از آن به درستی نگذریم ،ظرفیت آن را دارد که ما را
دچار چالش های جدی کند.

تشکربازنشستگان از
قانونمداری مجلس و دولت
سرانجام مــاراتــن پنج ماهه اصــاح افزایش
حقوق غیر حداقل بگیران تامین اجتماعی به
خط پایان رسید و مصوبه شورای عالی کار از
سویسرپرستوزارترفاهبرایاجراابالغشد.
مستمری کارگران بازنشسته تحت پوشش
تامین اجتماعی طبق مواد  ۹۶و  ۱۱۱تامین
اجتماعی ،براساس مصوبه شورای عالی کار
پس از تایید هیئت وزیــران هر سال افزایش
می یابد .امسال دولت میزان افزایش حقوق
حــداقــل بگیران را مطابق مصوبه شــورای
عالی کار تایید کرد ولی بــرای سایر سطوح
 ۱۰درصــد افزایش را تصویب کرد که مورد
اعتراض بازنشستگان و تشکلهای صنفی
آنان قرار گرفت .
پس از آن مجلس شـورای اسلامی به ویژه دو
کمیسـیون اقتصـادی و اجتماعی ایـن مصوبه
را بررسـی کردنـد و بـر خلاف قانون دانسـتند
و مراتـب را بـه هیئـت تطبیـق قوانیـن مجلـس
ارجـاع دادند.ایـن هیئت نیـز مغایـرت مصوبه
دولـت بـا قوانیـن را اعلام کـرد و منتظر پاسـخ
دولـت شـد .پـس از مهلـت مقـرر و بررسـی
توضیحـات دولـت ،هیئـت تطبیـق بـر رای
قبلی خـود پافشـاری کرد.اقـدام قابـل تقدیرو
قانون مدارانـه رئیـس محترم مجلس شـورای
اسلامی بـرای ابلاغ رسـمی عـدم تطبیـق
مصوبـه دولـت برمـاده  ۹۶قانـون تامیـن
اجتماعـی را مـی تـوان قلـه رونـد پایبنـدی
ارکان نظـام بـه قانـون دانسـت.
پس از ابــاغ مصوبه هیئت تطبیق توسط
رئیس مجلس به دولت ،هیئت وزیران با تاکید
رئیسجمهور دربــاره ضــرورت رسیدگی به
مطالبات بازنشستگان ،اختیارات خود را به
وزیــران عضو هیئت امنای تامین اجتماعی
تفویض و سرانجام سرپرست وزارت رفاه اجرای
مصوبه شورای عالی کار را از شهریورماه برای
سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی
اعــام کــرد .درایـــن میان درخــواســت های
بازنشستگان وپیگیری های مستمرکانون
بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان تشکل
صنفی ایــن قشر زحمت کش در چارچوب
قوانین جاری کشور را میتوان به عنوان الگوی
مطالبه گری قانونمند و دفاع قانونی از حقوق
اعضا مورد توجه وتقدیر قرار داد.
آن چه دراین چند ماه گذشت ،اگرچه نگرانی
و اضطراب قریب به دو میلیون بازنشسته و
خانواد ههای آن ها را در شرایط نامطلوب
معیشتی در پی داشــت ،امــا نتیجه شیرین
پیگیری ها نشان داد که هم ارکان نظام پایبند
به قانون هستند و هم مطالبه قانونمند در
ساختار جمهوری اسالمی می تواند به اجرای
قانون منجر شود و همگان به قانون تمکین
میکنند.
براساس دیدگاه های مسئوالن وزارت کار و
سازمانتامیناجتماعییکیازدالیلتاخیردر
ابالغ این مصوبه رامی توان تامین منابع و توجه
به درآمدهای پایدار دانست که به نظر میرسد
تمکین به قانون خود گامی در جهت پایداری
درآمدهای بزرگ ترین صندوق بیمه کشور
باشد .اما نمی توان نحوه مدیریت هلدینگ
شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی_ که
قطع ًا بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور باده
ها شرکت بزرگ برای تامین منابع پایداراین
سازمان است_ را از نظر دور داشت.
روزنامه خراسان که از آغاز بروز این چالش
به عنوان رسانهای پیشتاز به دفاع ازحقوق
بازنشستگان و ضرورت اجرای قانون پرداخت،
ضمن تشکر از قانون مداری مجلس و دولت
به ویژه اقدام ارزشمند رئیس محترم مجلس
و تاکیدات مکرر رئیس جمهور محترم بر
استیفای حقوق بازنشستگان و پیگیری های
تشکلهای صنفی بازنشستگان ،این روند را
به عنوان الگوی مطالبهگری قانونی و اهمیت
نقش رسانه و افکار عمومی دانسته و همگان
را به حرکت در مسیر قانون بــرای مطالبه
درخواست های قانونی خود فرا می خواند.

رونماییسامانهجدیددرخواستبازبینیدهکخانوارها

سامانه جدید «حمایت» وزارت رفاه فعال شد،
سرپرستان خانوار میتوانند دهک اقتصادی
خانوار و توضیحات درباره علت دریافت یا دریافت
نکردن یارانه را به همراه اسامی اعضای خانوار
خود مشاهده کنند.
بـــه گــــــزارش وزارت تـــعـــاون ،کــــار و رفـــاه
اجتماعی  ،سامانه جدید «حمایت» با نشانی
اینترنتی http://hemayat.mcls.gov.ir
فعال است و سرپرست هر خانوار میتواند دهک
اقتصادی خانوار و توضیحات درخصوص علت
دریافت یا دریافت نکردن یارانه را به همراه
اســامــی اعــضــای خــانــوار خــود مشاهده کند.

حرف مردم

همچنین امکان مشاهده اطالعات شناسنامه
اقتصادی خانوار در سه بخش اطالعات خرید
از کــارت بانکی ،اطالعات خــودرو و اطالعات
درآمــد بــه صورت تفکیک شــده و مجزا فراهم
شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد
این اطالعات را دارنــد می توانند درخواست
خود را در مراحل مجزا و به صورت تفکیک شده
ثبت کنند.
از دیگـر امکانـات ایـن سـامانه ارائـه توضیحـات
شـفاف و تکمیلی در مراحل مختلف در خصوص
مأخـذ داده هـا و علـت ایـرادات احتمالـی از دیـد
کاربـر ،پیـش بینـی امـکان ثبـت وضعیـت هـای

مچاندازیبیحاصلیحییونکو
پرسپولیس و فوالد در یک بازی کسل کننده به تساوی رضایت دادند.
تیمهای پرسپولیس و فــوالد در یکی از حسا سترین باز یهای هفته دوم
رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی مقابل هم صفآرایی کردند که این بازی
در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید .
تیم پرسپولیس به مربی گری یحیی گلمحمدی باتوجه به تساوی هفته گذشته،
دیشب در ورزشگاه آزادی سخت به دنبال پیروزی در مقابل فوالد بود تا از کورس
مدعیان جا نماند اما احتیاط بسیار باال ی دو تیم و دفاع منسجم و یکپارچه فوالد
ایناجازهرابهشاگردانیحیی نداد.تیمفوالدهمکهباهدایتجوادنکونامهمانند
سرخپوشان پایتخت تنها یک امتیاز از دیدار هفته گذشته کسب کرده بود ضمن
دفاع و پرس سنگین نیم نگاهی به دروازه سرخ ها داشت و در چند موقعیت نیز
خطرناک ظاهر شد که یکی از این موقعیت های تک به تک توسط بیرانوند مهار
شد .فوالد و پرسپولیس آخرین بار در ۱۸بهمن ۱۴۰۰در سوپر جام به مصاف هم
رفتند ،بازی که با برد شاگردان نکونام همراه بود .به گزارش خبر ورزشی آنالین
،در یکی از فرصت های مهم بازی در همان اوایل نیمه نخست در دقیقه  8مهدی
ترابی با پاس سرلک در موقعیت تک به تک قرار گرفت که ضربه زمینی این بازیکن
به تیرک دروازه برخورد کرد .در موقعیتی مشابه این صحنه در دقیقه ۴۰پاس
پشت مدافعان به مجید علیاری در موقعیت تک به تک رسید اما این بازیکن در
مقابل علیرضا بیرانوند ناکام بود .همچنین در دقیقه  70فشار بی امان بازیکنان
پرسپولیس توپ را به مهدی عبدی رساند و او وارد محوطه فوالد شد اما با تکل
ساسان انصاری مهاجم پرسپولیس به زمین افتاد .داور در این صحنه اعتقادی
به پنالتی نداشت.به جز چند فرصت نصفه و نیمه تا پایان بازی چندان صحنه
خطرناکیراشاهدنبودیمتاهردوتیم کهازابتدایبازیبااحتیاطزیاد کارراشروع
کردهبودندبههمانیکامتیازرضایتدهند.اینبازییکاخراجینیزداشتودر
دقیقه ۹۰+۷علیرضاکوشکیهافبکفوالدباکارتقرمزداوراززمیناخراجشد.

بیرمقیهمهبازارهایمالی!

در آخرین هفته مرداد  2بازار رشداندک و  2بازار هم افت
قیمتی داشتند

در هفتهای که اخبار سیاسی و تاثیرگذار بر بازارهای مالی به اوج خود رسیده بود
و هرکدام از اظهارات مسئوالن و رسانهها و حتی مصاحبههای خارجی درباره
مذاکرات هستهای بر بازارهای مختلف تاثیرگذار بود،بازدهی بازارها در هفته
چهارم مرداد  ۱۴۰۱نشان میدهد که دو بازار مالی رشد و دو بازار افت را تجربه
کردهاند .کدام بازار بیشترین زیان را داشت؟
▪قیمت دالر

قیمت دالر در هفته چهارم مرداد 0/10 ،درصد رشد داشت .این بازار هفته
گذشته نیز 0/38درصد رشد کرده بود.
صرافی ملی ،روز پنج شنبه  ۲۷مرداد ،نرخ فروش دالر را  ۲۸هزار و  ۵۳تومان
اعالم کرد .این در حالی است که روز پنج شنبه  ۲۰مرداد ،تابلوی صرافیها رقم
 ۲۸هزار و  ۲۴تومان را نشان میداد.
دالر در بــازار آزاد در هفتهای که رو به پایان است ،بر اساس گــزارش بعضی
کانالهای تلگرامی ،روند پرنوسانی داشت و در میان کانال  ۲۹هزار و  ۳۰هزار
تومان در رفت و آمد بود .در حالی که این ارز به کانال  ۳۱هزار تومان هم نزدیک
شد ،اما نتوانست به آن برسد .همین نوسانات تا حدودی در معامالت غیرقانونی
فردایی نیز دیده میشد.
▪قیمت طال

اما بازدهی بازار طال در هفته منتهی به  ۲۸مرداد  ،۱۴۰۱با 5/97درصد افت
همراه بود .طال هفته گذشته نیز  0/39درصد افت را تجربه کرده بود.
قیمت طال در روز پنج شنبه به یک میلیون و  ۲۷۹هزار و  ۶۰۱تومان رسید .این
در حالی است که هر گرم طال در روز  ۲۰مرداد ،یک میلیون و  ۳۶۰هزار و ۸۶۰
تومان معامله میشد.
▪قیمت سکه

خریداران بازار سکه نیز هفته گذشته زیان کردند .این بازار در هفته چهارم مرداد
با7.77درصدافتهمراهبود.اینرقم،بیشترینبازدهیمنفیدرمیانبازارهای
مالیمحسوبمیشود.درحالیکهبراساساعالماتحادیه،بازدهیسکهدرچند
هفتهگذشتهصفربود.قیمتسکه طرحجدیدروزپنجشنبه ۲۰مرداد ۱۴میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان و روز  ۲۷مرداد  ۱۳میلیون و  ۶۵۹هزار تومان اعالم شد.
▪بورس

امــا در وجــه دیــگــری از بــازدهــی بــازارهــا در هفته چــهــارم مـــرداد ،شاخص
کل بورس مانند هفته گذشته ،رشد کرد .شاخص کل بازار سرمایه ،چهارشنبه
 ۲۶مرداد را در سطح یک میلیون و  ۴۵۱هزار و  ۴۰۴واحد به پایان رساند.
این در حالی است که شاخص کل بورس ،در آخرین روز کاری هفته گذشته،
چهارشنبه  ۱۹مرداد ،به یک میلیون و  ۴۴۸هزار و  ۴۶۴واحد رسیده بود .این
ارقام به معنای رشد 0/20درصدی شاخص کل است که بیشترین بازدهی در
میان بازارهای مالی محسوب میشود .بازار سرمایه در هفته گذشته نیز با رشد
0/77درصدی شاخص کل همراه شد.

خـاص نظیـر بیمـاران خـاص یـا معلـوالن گرامـی
در بخـش ثبـت درخواسـت بررسـی اسـت و البته
اسـتانداردهای امنیتـی بـرای حفـظ حریـم
شـخصی و محرمانـه مانـدن اطالعـات
کاربـران نیـز بـه طـور کامـل رعایـت شـده
اسـت.
وزارت تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی ،در
ادامــه این اطالعیه از هموطنانی که قبال
درخــواســت بــررســی مجدد دهــک بندی
خانوار خود را ثبت کرده اند ،دعوت کرده
اس ــت بـــرای مــشــاهــده نــتــایــج بــررسـیهــا
بــراســاس اطــاعــات بــه روزرســانــی شده

شناسنامه اقتصادی خانوار به این نشانی
اینترنتی مراجعه کنند.

پیامك2000999 :

•• بلد نیستیم با هم حرف بزنیم و هر کس حرف
زد ،میخواهیم زود حذفش کنیم .بعدش
انتظار داریم پیشرفت کنیم!
•• در جواب پیام اون بنده خدایی که درباره
افــزایــش حقوق کــارمــنــدان گفته بــود :من
میخوام بگم میتونی شما با ۷میلیون حقوق
کارمندی ،کرایه خونه و .. .زندگی کنی؟
ضمنا امسال حقوق کارمندان ۶۰۰تومان
اضافه شده برادر من .برای اطالعت!
•• ضمن تشکر از سفرهای استانی ریاست
محترم جمهور ،اگر دولت دفاتری در مراکز
استان تشکیل دهد که هر کسی شکایتی از
دستگاههای دولتی دارد ،مشکل او حل شود
اقدامی خداپسندانه خواهد بود و دیگر نیازی
به شکایت به دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
•• جراحی رو با چاقوی مخصوص جراحی
انجام مـیدن نه با کــارد سالخی و قصابی!
لطفا بــرای جراحی اقتصادی ابــزار مناسب
انتخاب کنید!
•• فکر میکنم ارزان شدن15درصدی روغن
به خاطر کم خریدن مردم است چون مردم
دیگر قدرت خرید همیشه را ندارند .در نتیجه
روغن پیش تولید کننده و واسطه میماند و
فاسد میشود.
•• کم کم باید منتظر تغییر لحن روزنامه کیهان
از مخالفت با برجام به شمردن مزایای برجام
جدید نسبت به برجام ظریف باشیم!
•• فرق خنده با گریه این است که خنده روی تو
را میگشاید و گریه ،دلت را.
•• کار فرهنگی یعنی حضور بانوان محجبه
ایــرانــی در مــیــادیــن بینالمللی و کسب
مدالهای رنگارنگ و معرفی شدن به عنوان
یک الگوی مناسب بــرای بــانــوان در سطح
جهان.
•• شما نشریات ،مردم را چی فرض کردین؟
کدام ارزانی؟ کدام خبر خوش؟ مثل این که
کال رسالتتون را برای راستگویی فراموش
کردین!
•• اسناد هزینه درمان را  40روزه تحویل بیمه
آتیه سازان دادم ولی هنوز پرداخت نکردند
چرا این جوریه؟ پولش را الزم دارم.
•• مسئوالن دولت برای بازگشت به برجام آن
چنان متوسل به اروپاییها و آمریکاییها شدن
که آدم بــاورش نمیشه اینها همو نهایی
بودن که منتقد برجام روحانی بودن! دوران
عجیبی است! بابا شما خب فقط به فکر مردم
فلک زده باشید!
•• از نیروی انتظامی بابت متالشی کردن
باند الکس متشکریم .قابل توجه اون کسانی
که فکر میکنن کارهاشون ردیفه و به زودی
پرواز میکنن .ماجرای باند الکس را بخونن.
آقای سردار! دمت گرم .آفرین به همه زحمت
کشان ملت .واقعا ثابت کردن دوره بزن و دررو
تمام شده!
•• هند فیلم ساخته کــه ارتــش هند رفته و
داعــش رو تو خاورمیانه شکست داده! اون
وقت این جا ذهن برخی فیلم سازهای ایرانی
پر از شوخیهای مثبت  18است االن تو شبکه
نمایش خانگی شده عشقهای ضربدری!
•• جــواب ســوال کسی که میگوید بیکاری
آدم را به راه خالف میبره ،چرا الکی حرف

تلگرام09033337010 :

میزنی؟ من سه سال بیکار بــودم .باید دزد
میشدم .باید کمی پشتکار و غیرت داشته
باشی .پس الکی از دزدها حمایت نکنید.
•• حاال که نصف مدت دولت بایدن و رئیسی
تمام شد ،تازه میخوان برجام را امضا کنند.
تا وقتی شما برید و بیاین و راه ورود به اقتصاد
چندکشوررایادبگیرینترامپمیادوهمهچیز
رو به هم میریزه!
•• قبل از آن که یک فرد معتاد شود به او آموزش
بدهید و پیشگیری کنید و اگر فردی معتاد
شد نگذارین به آخر خط برسد و نیست و نابود
شود .همین اول کاری او را از جامعه آلوده جدا
کنید تا بدتر نشود.
•• جسارت نباشه من میخوام این جمله «کار
که عار نیست» رو اصالح کنم .چرا دوست من،
اگه داری کاری انجام میدی که توانایی انجام
کار بهتری را داری ،در حق خودت و جامعه کم
کاری میکنی.
•• بعد از دو ســال دوبــاره رشــد قیمت دالر و
گرانی! اما اگر با همین فرمان بریم که توافقی
نیست و تحریم هم هستیم دیگه شوکی ایجاد
یشه.
نم 
•• با وجــود آن که در قانون کشور پرداخت
مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعالم شده
است اما برخی پزشکان با استفاده نکردن از
دستگاه کارت خوان ضمن دور زدن قانون و
فرار مالیاتی ،بیماران را به مشقت و سختی
میاندازند.
•• زندگی ما با تولد شروع نمیشود ،بلکه با
تحول آغاز میشود.
•• چرا کیوسکهای تلفن در شهر رها شده و
کسیبهفکرساماندهیآنهانیست؟شرکت
مخابرات میتواند با طرحهایی از جمله تماس
با منزل به صورت نیمه بها و ...و در اختیار قرار
دادن کارت تلفن دوبــاره آنها را احیا کند.
اینها نماد هستند .واقعا حیف است که به این
صورت در شهر رها شود.
•• حاال برجام هم امضا شد ،دالر و طال قیمتش
اومــد پایین خب این چه ســودی بــرای مردم
داره؟ قیمت مواد غذایی ،مسکن ،خودرو و
لوازم خانگی رو .. .بیارین پایین که توی این
چند سال قبل به بهانه تحریم۳۰۰درصد همه
اجناس رو گرون کردین!
•• مسئوالن محترم استان یک بار تلفن 194
اتفاقات گاز را بگیرند اگر جواب داد جایزه
دارند .یک ساعت پشت خط ،من را نگه داشته
و اعالم میکنه پشت خط نفر  ...28تا نفر دوم
آمد و بعد تلفن را قطع کرد .یک ساعت پشت
خط نگه داشته .دیگه مملکت این قدر وله
هیچ کس پاسخگو نیست .این چه وضعیه؟
رئیس شرکت گاز خبر داره از زیرمجموعه
خودش؟.. .
•• در نبود نهادهای نظارتی ،سایت دیوار هم
هزینه آگهی رو دو برابر کرده!
•• آقای اژهای رئیس محترم قوه قضاییه! اون
افرادی رو که در شوشتر پنج هزار تن برنج رو
احتکار کرده بودند ،نیاز نیست حتی به زندان
بیندازید .فقط کافیه به مردم معرفی کنید
و تمام اموال این .. .رو مصادره کنید .برای
این افراد دنیاپرست این از اعدام بدتر است.
آزادشون کنید و در جامعه رها کنید.

