ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺣﻘـﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد ﺷـﺎﻏﻼن
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه وﺑﮕﺮدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ؛ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
در اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ! اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺮاف ﻣﻌﺮوف و ﺻﺮﯾﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .وی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﯽ ان ان
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﻋﻼم ﮐﺮد… .
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮع رﻓﺘﺎر وام دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد
داﺧﻠﯽ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی
ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده اﯾﻢ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﺮان ،ﺧﺎور دور،
آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،و … اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﺎ ﺑﺤﺮان
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ… .
اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ،از ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﺗﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ
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ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق و
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻗﺒﺎل ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻼن
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ …
…< وی اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺪﻣﺎت و
اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه در اﯾﺎم ا…
دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻟﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮد .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﻬﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ… :
ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺣﺎﻣﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

زﯾﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﻤﺎ… ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
رﺣﻤــﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠــﯽ اﻣــﺮوز -ﯾﮑﺸﻨﺒــﻪ -در ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ اﺟﻼس ﭘﻨﺠﻤﯿــﻦ دوره
ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮرم  40درﺻﺪی
را ﺑﻪ زﯾﺮ  10درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻔﯽ  5.8ﺑﻪ 10
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻫﻢ ﺣﺪود  5ﯾﺎ  6درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد… .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮدوش ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺣﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ درﺑﺎره
زﻟﺰﻟﻪ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن  29دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺪادﮔﺮان ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رخ داده اﺳﺖ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﺗﺮﮐﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی
ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  50درﺻﺪی ﺑﺎرش ﻧﺰوﻻت اﻟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ  60درﺻﺪ آب ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺞ ﺳﺪ و40
درﺻﺪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎه ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد… .
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ،از ﻣﯿﺰان
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﺗﻤﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻗﺎﻟﺐ
ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد  96ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻗﺒﺎل ﮐﻠﯿﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻼن ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
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… وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﻪ
ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ،از ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﺗﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد  96ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود:
ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق …

… وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﻤﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻣﯿﺎن
ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﻫﻢ ﻓﮑﺮی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺿﻤﻦ
اﺻﻼح درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ  10ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺟﺬب ﺳﻤﺎت ﺷﺪﻧﺪ
و ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻼش ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از
ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ… .
اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل  82در ﺷﻮرای زﻧﺎن و در ﺳﺎل  83در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق و
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﻧﺎن را در اﯾﺮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دارای  148ﺑﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺷﻤﺮده؛ در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر در ﭼﻨﺪ
ﺑﻨﺪ آن ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻇﻠﻢ ﺑﻪ زن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪ  2ﮐﻪ در
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی “ﺣﻖ زﻧﺎن را در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﮑﺮﯾﻢ” ،ﻻزم ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﯾﺎ
ﺑﻨﺪ  17ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺶ از …
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮق ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ! اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
اﻋﺘﺮاف ﻣﻌﺮوف و ﺻﺮﯾﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ
رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .وی در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﯽ ان ان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﻋﻼم ﮐﺮد… .
ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد از ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه“ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد”
ﻣﺮﺟﻊ آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در  28ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﺣﻘﻮق …
… ﻓﻘﻬﯽ زاده ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت را ﺑﺮﮔﺰاری
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش وﯾﮋه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻗﺮآﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ
اﯾﻦ دوره در ﺳﺎل  97اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ** .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮآﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﺰارش رادﯾﻮ ﻗﺮآن ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ _ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه
ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی و ﻋﻠﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی
در …
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از راه داﻧﺎ ؛ ﺣﺪود  6ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼس ﻫﺎ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﮐﻼن در
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در

اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دوﻟﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺳﺎل
ﻫﺎی زﯾﺎدی از …
دﯾﮕﺮی از اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد  96ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ،از ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﺗﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق
و دﺳﺘﻤﺰد  96ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ
آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ …
دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارای ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل
ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل در ﻣﻨﺰل درﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﻮان ) ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  (1362و اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻌﺪی آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻓﺮدا  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ در دﻫﻪ
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﺎه اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﮔﺎه اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی… ،
ﺷﻐﻠﯽ در آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﮐﺜﺮ از  100ﻫﺰار رزوﻣﻪ
در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ،اﻫﺘﻤﺎم
ﮐﺮد :ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ
درﺑﺎره ﮔﺮو ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻫﺴﺖ .ﺣﺎﺗﻤﯽ اﻓﺰود :ﺧﻼ وﺟﻮد ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق و
دﺳﺘﻤﺰد در …
… .ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮋاد ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،97
در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﺟﻠﺴﻪ دﯾﺮوز اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﮔﻔﺖ :در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺑﺨﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ و زﻧﮕﻨﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻧﺮخ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی

اﻧﺮژی و ﮐﻠﯿﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﯿﺎرآﻧﻼﯾﻦ  20 ،آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن،
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻃﯽ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﺎم آن ﻗﺎﭼﺎق ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻠﻒ
را از ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺪا ﮐﺮد ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺑﻮد ﮐﻪ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺸﻒ  1128ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺒﺮ داد… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮﻧﺎ ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ
) (Catalystاز ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﻣﺎده ای
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط واﮐﻨﺸﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻌﺎدل در ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺪون آن ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻮد،
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﯿﺮﻫﻮﻣﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ وﺛﯿﻖ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﺎل  1383ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ …
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و دوﻟﺘﺶ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ی اﺧﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎزش
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  97و وﺟﻮد ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
از رای ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎ ی ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎ ی ﻫﻨﺮی و ورزﺷﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان ،ﺳﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎه
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،دﻣﺎی ﻫﻮای  20درﺟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ،ﺟﻮان
اﯾﺮﻟﻨﺪی در ﺣﺮم رﺿﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و … را در ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺒﺮی در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺟﻮان اﯾﺮﻟﻨﺪی در ﺣﺮم رﺿﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ …
ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺎرس وارد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﯾﻨﺪه
ی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﯾﻢ .ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل
 93ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﯿﺎم ﻧﻮر در ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ… ،
…< ﺟﻮان در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻫﺮ ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻮدﺟﻪ  97ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻮﺷﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻻﯾﺤﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ  97و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی از آن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﻦ
ﺑﺎب ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ از
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﺗﯽ

ﺧﺒﺮ داد… ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف
ﺑﻨﺪ ز ﺗﺒﺼﺮه  7ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎل  1397دوﻟﺖ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﻪ
ای ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﺑﻨﺪ ز ﺗﺒﺼﺮه  7ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎل 1397
دوﻟﺖ ﺷﺪ… ،
ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺮوژه ﻫﺎ و اراﺿﯽ ﭘﺲ از ﮔﺰارش اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ذی
ﺻﻼح و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎزار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح
ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و دﯾﮕﺮ
روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﯾﻪ
ﺷﻮد… .
 ،ﺣﻘﻮق ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖ و دل ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪا ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن در اﯾﻦ راه رﻓﺖ.
از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪ
واﻻﻣﻘﺎم ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺷﻬﺎدت ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺘﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ
آرزوی ﺷﻬﺎدت داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺑﺎرﻫﺎ از
ﺷﻬﺎدت ﺣﺮف ﻣﯽ زد و …
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