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◾

خبر
ويژه

رفع نگرانی
حجاج درباره
واکسنها

سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت
امورخارجه درباره
برخی اخبار منتشره
در مورد واکسنهای
مورد پذیرش برای
انجام فریضه
حج و سفر به
عربستان اظهار کرد:
واکسنهای ایرانی
از استاندارد باالی
بهداشتی و سالمت
برخوردار هستند.
در همین چارچوب
وزارت امورخارجه از
مجاری دیپلماتیک
خود تالش خواهد
کرد نگرانی پیش
آمده برای برخی
از حجاج محترم
را در اسرع وقت با
هماهنگی مقامات
مسئول عربستان
مرتفع نماید.

خبـر

در حاشيه

مشاور ترامپ:
ایران
مقابلآمریکا
پیروز شده
است
«ولید فارِس» یکی از
ضدایرانیترین مشاوران
ترامپ در مقالهای
اعتراف کرده پس از
 ۴۱سال مطالعه به این
نتیجه رسیده که ایران
در برابر آمریکا برنده
شده است .به گزارش
فارس ،وی مینویسد:
تهران ،پس از حفظ یک
خط درگیری مستمر
با آمریکا ،اسرائیل و
بسیاری از کشورهای
غربی توانست از جنگ
سرد ،نظام تکقطبی
دهه  ،۱۹۹۰دوران پس
از ۱۱سپتامبر ،بهار
عربی و دوران پس از
خروج آمریکا از عراق و
افغانستان جان به در
ببرد .وی نوشت« :ایران،
توانمندیهای نظامی و
اطالعاتیاش را در داخل
تقویت کرده و در تحولی
به همان اندازه مهم
به لطف جاذبه توافق
هستهای به نفوذ قابل
توجهی در غرب دست
پیدا کرده است.

◾در پایان دولت دیگر تنش آبی نخواهیم داشت
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته تا پایان دولت شهر
دارای تنش آبی در کشور نخواهیم داشت ،گفت :عالوه
بر پایان تنش آبی در شهرها هدفگذاری برای روستاها
نیز صورت گرفته و تا پایان دولت شاخص بهره مندی
روستاها باید به  ۹۰درصد برسد .اکنون بیش از  200شهر
کشور در تنش آبی قرار دارند.

◾

◾ساختار کنونی دادسرا معیوب است
حجتاالسالم محمدجعفر منتظری روز گذشته در
همایش سراسری دادستانها ساختار کنونی دادسراها را
معیوب دانست .به گزارش ایرنا ،منتظری گفت :ساختار
کنونی دادسراها به دهههای گذشته باز میگردد ،بر همین
اســاس طرح تحول در دادسراها تدوین و به رئیس قوه
قضائیه تقدیم شد؛ درخواست دارم این طرح در دستور
کار قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تحول در دادسراها باشیم.

 9120000571مسئلهکاهشجمعیتیکشعارنیست.
اینکه رهبر معظم انقالب هم برای چندمین بار در مورد
لزوم حمایت از افزایش جمعیت و خانواده های عیال وار
تأکیدمیکنندنشاناهمیتاینمسئلهاست.مسئوالن
به جای شعاری کردن موضوع به سمت حمایت واقعی
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◾

◾نشست فرصتها و موانع افزایش صادرات به آفریقا
در وبنشست سفیران ای ــران در قــاره آفریقا با معاون
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ،فرصتها و موانع
افزایش صادرات به این قاره روز گذشته مورد بررسی قرار
گرفت .مهدی صفری تأکید کــرد :محصوالت غیرنفتی
بهویژه در بخش دانشبنیان ،مانند خدمات مهندسی،
دارو و تجهیزات پزشکی ،از جمله بخشهاست که ظرفیت
زیادی برای رشد صادرات به کشورهای آفریقایی دارد.

از افراد دارای چند فرزند بروند .همچنین حل مشکل
مسکن ملت می تواند در افزایش جمعیت بهویژه
زوجهای جوان تأثیرگذار باشد.
 9150000411پیشتر اگر کسی توان خرید خودرو نداشت
میتوانستبهخریدموتورسیکلتیادوچرخهفکرکند.

االن همین دوچرخه هم زیر 5میلیون پیدا نمیشود .باید
به همین دو پای گرامی اعتماد کنیم.
 9150000752ایرانیان بهطور کلی دو عادت خوب
داشتند؛ یکی دورهم نشینی و دیگر هم مسافرت رفتن.
متأسفانه گرانیهای یک دهه اخیر مردم را از این

یادداشت

پروژه آمریکایی کاهش جمعیت ایران  

تأکید رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت
مبنی بر اهمیت فرهنگ سازی در کنار تدابیر قانونی
برای افزایش نسل

حسین محمدی اصل همانطور که میدانیم بخشی از پروژه کنترل
رشد جمعیت ایران از مذاکرات به ظاهر ســادهای در سال  64بین نفیس
ت سازمان ملل
ی صندو ق جمعی 
صدیق ،معاون دبیر کل و مدیر کل اجرای 
و وزارت بهداشت دولت میرحسین موسوی شروع میشود .جالبتر آنکه
س سازما ن برنام ه و بودج ه وقت هم
ش و رئی 
ش و پرور 
در این دیدار وزیر آموز 
حضور داشتهاند! ما تنها طی یک دهه دو سوم از نرخ باروری خود را از دست
دادیم .جالب است برخی از دانشمندان ایرانی که نمیدانستند دارد چه
بالییبرسرکشورمیآید،باافتخار،سقوطفاجعهبارنرخباروریدرکشوررا
بهمقالهتبدیلمیکردند.اسماینفاجعهراهممیگذاشتندمعجزهایرانی!
خالصهاگرچهانفجارجمعیتدروغبود،ولیاضمحاللجمعیتدرآینده
یکواقعیتتلخاست،البتهدرصورتیکهتغییرعمدهایدررفتارفرزندآوری
مردمایجادنشود.رابرتمکناماراکههفتسالوزیرجنگآمریکابود،پس
از جنایات گسترده در جنگ ویتنام ،به مدت 13سال رئیس بانک جهانی
میشود .این فرد که کتابی به نام بمب ساعتی جمعیت را نوشته ،در مدت
مسئولیتشدربانکجهانی،دادنوامبهکشورهایغیرغربیرامشروطبه
کنترل جمعیت میکند ،که پس از او نیز این رویه ادامه مییابد .شواهد و
قرائنیوجودداردکهنشانمیدهد،دولتپنجموششمبرایاینکهبتوانند
وامهای بینالمللی بگیرند ،ناچار بودند به سیاست تعدیل اقتصادی که
نسخهبانکجهانیوصندوقبینالمللیپولبرایاقتصادایرانبود ،عمل
کنند .در سال« 2011مرکز عملیاتهای نظامی و غیرنظامی آمریکا» سند
دکترینامنیتملیآمریکارامنتشرکرد.نکتهجالبیکهدراینسندوجود
دارد،نموداریکهدرصفحهبیستم،فصلدوماینسندآمدهاست،بسیاری
از نهادهای بینالمللی در ذیل مرکز عملیات نظامی و غیرنظامی آمریکا
تعریفشدهاند.یعنیبرنامههاییکهسازمانمللدرکشورهایمختلفدنیا
از جمله ایران دنبال میکند ،در حقیقت حکم عملیات جنگ نرم آمریکا را
داردکهمستقیمتوسطوزارتدفاعآمریکاطرحریزیواجرامیشود.الزمبه
ذکراستصندوقبینالمللیجمعیتتعامالتخودرادردولتگذشتهبه
صورتگستردهدنبالمیکرد.البتهدردولتسیزدهمآنچه مشهوداست
مواجهههوشمندترباایننهادهایخارجیمسئلهداراست.

مأموریت
نجات ایران آینده

رهبر انقالب اسالمی
در پیامی با تشکر از
فعاالن دلسوز حوزه
جــمــعــی ــت ،ت ــاش
بــرای افــزایــش نسل
و جوان شدن نیروی
انسانی کشور و چارهجویی برای نجات
کشور از آینده هولناک پیری جمعیت را
سیاستیحیاتیوازضروریترینفرائض
دانستند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر رهبر معظم انقالب ،متن پیام که
دیــروز در نشست ستاد ملی جمعیت
توسطدکترفروتندبیرستادقرائتشد،
به این شرح است:
با سالم به همه کسانی که دلسوزانه و
عاقبتاندیشانه به فعالیت در حوزه
جمعیت روی آوردهانـ ــد و بــا تشکر از
مسئوالنی کــه در مجلس و دول ــت به

چارهجویی بــرای نجات کشور از آینده
هولناک پیری جمعیت میپردازند ،بار
دیگر تأکید میکنم تالش برای افزایش
نـســل و جـ ــوان ش ــدن ن ـیــروی انسانی
کـشــور و حمایت از خ ــان ــواده ،یکی از
ضروریترین فرائض مسئوالن و آحاد
مــردم اســت .این فریضه دربــاره اف ـراد و
مراکز اثرگذار و فرهنگساز ،تأکید بیشتر
مییابد .این یک سیاست حیاتی برای
آیند ه بلندمدت کشور عزیز ماست.
کاوشهای صادقانه علمی نشان داده
است این سیاست را میتوان با پرهیز
از همه آسیبهای محتمل یا موهوم
پیش برد و آیند ه کشور را از آن بهرهمند
ساخت .به دستاندرکاران این حسنه
ماندگار توصیه میکنم در کنار تدابیر
قانونی و امثال آن ،به فرهنگسازی در
فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی

اهمیت دهند .توفیقات همگان را از
خداوند متعال مسألت میکنم.
 30اردیبهشت ماه مصادف با روز ابالغ
سیاستهای کلی جمعیت از سوی
رهبر معظم انقالب اسالمی در گاهشمار
کشورمان بــه پیشنهاد ســازمــان ثبت
احــوال و تصویب شــورای عالی انقالب
فرهنگی« ،روز ملی جمعیت» نامگذاری
شده است.
این در حالی است که رئیس جمهور نیز
روز گذشته در نخستین نشست ستاد
ملی جمعیت ضمن تشکر از تالشهای
صورت گرفته در اجرای «قانون جمعیت
و تعالی خــانــواده» ،با اشــاره به اهمیت
پرداخت تسهیالت بانکی بــرای کمک
به فرزندآوری ،گفت :باید آییننامههای
مربوطبهپرداختتسهیالتبرایبانکها
آمادهوهرچهسریعتراجراییشود.

حادثه

امنیتی

حقوق بشر

اختالفِکاریعلتوانگیزه
گروگانگیریدرایالم

توقیفکشتیبا
 550هزارلیترسوختقاچاق

آمریکابالفاصلهتحریمها
علیه مردم ایران را بردارد

صبح روز گذشته شخصی با حضور در اداره کل امالک
بنیاد مستضعفان استان ایالم اقدام به گروگانگیری کرد.
به گفته فرمانده انتظامی استان ایالم ،شخص گروگانگیر
در اداره کل امالک بنیاد مستضعفان ایالم ،کارمند بوده که
به دلیل مشکالت شخصی وارد این اداره میشود و به سمت
کارمندان شلیک میکند .به گزارش فارس ،سردار القاصی با
اشاره بهجزئیات این حادثه گفت :در این گروگانگیری ،سه
نفر کشته و هفت نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدهاند.
وی ادامه داد :فرد مجرم پس از مواجهه با نیروی انتظامی
اقدام به خودکشی کرد.

کفــرونــد
رئ ـیــس کــل دادگ ـس ـتــری هــرمــزگــان از تــوقـیــف یـ 
کشتیخارجی حامل ۵۵۰هزارلیتر سوخت قاچاق و بازداشت
هفت خدمه آن در آبهــای خلیجفارس خبر داد .مجتبی
قهرمانی گفت :کشتی مذکور پس از توقیف با اسکورت
نیروهای عملیاتی ایران برای سیر مراحل قانونی و بررسیهای
الزم تحویل مقامات قضایی شده است .سردار گودرزی فرمانده
مرزبانی انتظامی کشور نیز افزود :برابر اعالم کارشناسان ارزش
ریالی محموله سوخت کشف شده  ۱۵۰میلیارد ریال برآورد
شده است .وی افــزود :مرزبانی با عزم جدی اجازه هیچ گونه
فعالیت سودجویانه را در مرزهای کشور نخواهد داد.

گزارشگر ویــژه ســازمــان ملل متحد که به ایــران سفر کرده
است عصر روز گذشته ضمن حضور در جمع خبرنگاران با
تشریح اهداف سفر خود به تهران ،از دولت آمریکا خواست
بالفاصله تحریمها علیه مردم ایران را لغو و از کشورهایی که
اقدام به بلوکه کردن داراییهای ایران کردهاند درخواست کرد
این داراییها را آزاد کنند .به گزارش فارس ،النا دوهان با تأکید
بر اینکه تأثیر تحریمها بر گروههای آسیب پذیر ،سرپرستان
خــانــواده ،رشــد تــورم اقتصادی و  ...مشهود اســت ،گفت:
اقدامهای قهری یکجانبه آمریکا به عنوان تنبیه ،موازین
حقوق بشر جهانی را نقض میکند.

مجلس

تصویب ماده  ۳طرح دوفوریتی شفافیت قوای سهگانه

قالیباف :مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد

قدس نمایندگان در جلسه
علنی چهارشنبه ،ماده  ۳طرح
دوف ــوریـ ـت ــی ش ـفــاف ـیــت ق ــوای
سهگانه و دستگاههای اجرایی و
سایر نهادها را با ۱۷۵رأی موافق ۱۱،رأی مخالف
و  ۳رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۱نماینده حاضر
در جلسه تصویب کردند.
براساس این مصوبه ،مشموالن این قانون از
جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط
در اجــرای اصــل  ۱۱۲قانون اساسی در مــوارد
اختالفی مجلس و شــورای نگهبان) ،هیئت
عــا لــی ن ـظــارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مجلس شورای اسالمی ،هیئت وزیران،
شوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای
موضوع این قانون موظفاند مشروح مذاکرات
خــود را اعــم از صحن و کمیسیونهای تابع
آنهــا و آرای مــأخــوذه از اعضا را به تفکیک
اســامــی مــوافــق ،مخالف ،ممتنع و کسانی

یگـیــری شرکت نـکــردهانــد ،حداکثر
که در رأ 
ظرف یک ماه در پایگاه اطالع رسانی خود با
قابلیت خوانش رایانهای منتشر نمایند ،مگر
در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین
مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این
قانون ،تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی گیری
پنهان پیش بینی شده باشد .بر اساس تبصره
این ماده ،در جهت استقالل نظر کارشناسی،
آرای مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص
مصوباتی که جنبه صنفی و منطقهای دارد ،از
شمول این ماده خارج است.
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای
اســامی پــس از ایــن اتفــاق در صفحــه
شــخصی خــود در توییتــر نوشــت :الوعــده
وفــا .امــروز شــفافیت آرای نماینــدگان هــم بــا
رأی قاطــع  ۸۷درصــدی نماینــدگان مجلــس
یازدهــم تصویــب شــد .مجلــس شــفافیت را
از خــود آغــاز کــرد.

پیشرفت

رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست تخصصی مبنا:

علم و فناوری حوزه قدرتسازی است

در نشست تخصصی مبنا با
موضوع «تأثیر تدابیر راهبردی
رهبر معظم انقالب در پیشرفت
فــن ــاوری ه ـس ـت ـهای» کــه عصر
روز چهارشنبه به صــورت مجازی برگزار شد،
مهندس اسالمی گفت :در عصر حاضر شاهد
پیشرفت فوق العاده سریع علم و فناوری که
پیوستهتأثیراتژرفیرادرهمهحوزههابهوجود
مـ ـیآورد ،هستیم .حــوزه علم و فـنــاوری حوزه
قدرتسازی است و سازمانهای بینالمللی در
سالهای اخیر در بخشهای هوا فضا ،انرژی
هستهای و  ...شرایطی را فراهم کردند که این
عرصه ،قلمرو پیشتازی آنها باشد و از دست
یافتنکشورهایدیگربهویژهدرانرژیهستهای
برای ایران ممانعت کردند .رئیس سازمان انرژی
اتمی در این نشست که به همت نمایندگی
دفترحفظونشرآثارحضرتآیتهللاالعظمی
خامنه ای در مشهد برگزار شد ،گفت :رهبر

معظم انقالب با ژرفنگری از سالها پیش با
ورودبهبحثعلومپیشرفتهازاینعلومحمایت
کردند و ایستادگی ایشان سبب شد تا با یک
نگاهخودباورانهاقدامکنیمونکتهدومنگاهوباور
جواناناستکهتوانستندوارداینعرصهشوند
واینفناوریهارابهصورتبومیعرضهکنند.
وی با اشاره به خرابکاریها ،حرکات تروریستی،
تــرور دانشمندان و  ...گفت :تــاش دشمنان
در این حوزه ،آن را به خط مقدم جبهه تبدیل
کرده است و دانشمندان ما با تأکید و انگشت
اشاره رهبری که فرمودند خودتان بسازید پای
کار ایستادند و در موضوع سوخت  20درصد
که نیاز تهران بود ،اقدام کردند و ما امروز نه تنها
سوخت 20درصد بلکه سوخت 60درصد را در
دست تولید داریم .وی خاطرنشان کرد ،چرخه
پیشرفت کشور باید بدون وقفه حرکت و توان
کشور باید برای پیشرفت کشور صرف شود و
بایدرنجومشقتراتحملکنیمتابهقلهبرسیم.
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◾

◾کشت فراسرزمینی ایران در روسیه
یــک هیئت تــجــاری از ایــالــت باشقیرستان روســیــه به
سرپرستی معاون استاندار این ایالت ،برای دیدار با فعاالن
اقتصادی ایرانی در اتاق بازرگانی تهران حاضر شد .سرگئی
گریکوف در نشست فعاالن اقتصادی دو کشور ،با اشاره
به اهمیت توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه از آمادگی
این ایالت برای اختصاص  ۱۰۰هزار هکتار زمین کشاورزی
برای کشت فراسرزمینی ایران خبر داد.
دلخوشی و سنت دیرین و پسندیده دور کرده است.
 9150000113کمتر کسی است که به لزوم اجرای
هدفمندی یارانهها که در راستای عدالت صورت میگیرد
شک کند .انشاءاهلل با همراهی سران قوا و ملت عزیز از این
گردنه مهم و ضروری هم با موفقیت عبور خواهیم کرد.

حیاط دولت
وزیر صمت با اشاره به برنامه اقتصادی دولت:


مردمی
سامانه نظارت
از هفته آینده فعال میشود

آرش خلیلخانه جمعی از وزرا ،د ی ــروز در
حاشیه جلسه هیئت دولــت به میان خبرنگاران
آمده و به پرسشهای آنها که این هفته نیز بیشتر
ح ــولوح ــوش ت ـحــوالت و رخ ــداده ــای اقـتـصــادی
این روزهــا ازجمله جراحی اقتصادی دولــت ،یارانه
معیشتی و جاماندگان از ایــن مرحله بــود ،پاسخ
دادند .در این میان شهردار تهران ،وزیر نفت و وزیر
ارتباطات هم نکات و خبرهای جالبی را مطرح کردند.

◾

◾بخشی از ایرادهای ما به طرح صیانت
هنوز رفع نشده

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتدرگفتوگوباخبرنگار
مادرحاشیهجلسههیئتدولتگفتهنوزبخشی
از ایرادها و نکات ما درباره طرح صیانت ،بهویژه موارد
مربوط به سلب اختیارات این وزارتخانه در اعطای
مجوزها برطرف نشده است .عیسی زار عپــور درباره
نارضایتی کاربران از کندی اینترنت هم این کندی را رد
کردوبااشارهبهاینکهرتبهجهانیایراندرپهنایباندبا
یکدرجهارتقابه 73رسیده،گفت:درحوزهارتباطات
ثابت بهشدت مشکلداریم و سرعت میانگین ما در
این حوزه حــدود 10است ،درحالیکه این سرعت در
جهان  ۶۰و رتبه ایران  ۱۴۴است .وی بابیان اینکه در
حوزه موبایل روزبهروز تقاضا بیشتر میشود ،افزود:
ارتباطاتتلفنهمراهکششنداردوتوسعهپیدانکرده
است،البتهمافرکانسهایجدیدرابهاپراتورهاواگذار
کردهایم،ولیمحدودیتداریم.

◾

◾پاسخ دولت به تمام درخواستهای یارانهای

وزیر اقتصاد هم بروز خطا در گروهبندی برخی از مردم
و حذف آنها از طرح یارانه معیشتی را در برنامهای
در این حجم امری طبیعی خواند و تأکید کرد دولت
و وزارت رفــاه به تمامی اعتراضها و درخواستها
برای بازبینی از سوی مردم با دقت پاسخ خواهد داد.
احسان خاندوزی افزود :امکان جدا شدن یارانه یا
برقرار شدن یارانه جدید برای فرزندان خانوادههایی
که درآمد مستقل دارند هم فراهمشده است.
خــا نــدوزی همچنین مخالفت وزارت اقتصاد با
افزایش بیش از 10درصد حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی را رد کرد و با اشاره به اینکه در کمیسیون
اجتماعی دولت اختالفنظرهایی درباره میزان این
افزایش وجــود دارد ،در پاسخ به پرسش خبرنگار
قدس درباره دلیل تأخیر تصمیمگیری در این زمینه
و گالیه بازنشستگان،گفت :گالیه و توقع آنها کامال ً
درســت اســت ،امــا به دلیل دیــر ابــاغ شــدن قانون
بودجه و اختالفنظری که وجود داشت ،این تأخیر
به وجود آمد و امیدواریم در اسرع وقت این مسئله
حل شود.

◾

◾ 124و «صمت من» کانالهای ارتباطی با دولت
وزیر صمت اعالم کرد سامانه نظارت و گزارشهای
مردمی در مورد نظارت بر قیمت کاالهای اساسی از
هفته آینده فعال خواهد شد .سید رضا فاطمیامین
با اشــاره به طرح آزادســازی قیمت چهار قلم کاالی
اساسی و بابیان اینکه در هفته اول تمرکز ما بر توزیع
کاال بود تا مردم کمبودی احساس نکنند ،گفت :در
مرحله بعد قیمتها را مدیریت میکنیم و از هفته
آینده سامانه نظارت مردمی شروع به کار میکند و
در کل کشور اجرایی خواهد شد .وی افــزود :کانال
ارتباطی ما با مــردم  ۱۲۴و یک اپلیکیشن به اسم
«صمت من» است که کامال ًالکترونیکی است و
سریع پاسخگوست .وی در خصوص واردات خودرو
هم با تأکید بر اینکه انحصاری در کار نخواهد بود،
گفت :دنبال این هستیم که خودرو اقتصادی وارد
کشور شود.
شــهردار تهــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه تجمــع
راننــدگان بیآرتــی در تهــران صنفــی و در ارتبــاط
بــا مصوب ـهای ناظــر بــر قانــون شــورای عالــی کار بــود
کــه ایــن شــائبه را ایجــاد کــرده بــود کــه حــق قانونــی
حــدود  300نفــر از راننــدگان در حــال تضییــع
اســت ،گفــت :بــرای اینکــه وظیفــه خــود را انجــام
داده باشــیم علیالحســاب پرداخــت کردیــم .وی
در مــورد بازداشــت شــماری از ایــن راننــدگان در
جریــان تجمــع صــورت داده هــم تصریــح کــرد :در
مــورد بازداشــت راننــدگان دســتگاههای امنیتــی
بایــد اطالعرســانی کننــد ،امــا برخــی اف ـراد بودنــد
کــه تجمعــات را ســاماندهی میکردنــد کــه برخــورد
بــا آ نهــا بــا بقیــه متفــاوت اســت .وی در رابطــه بــا
شهــای حقوقــی راننــدگان بیآرتــی کــه
انتشــار فی 
گفت هشــده ب ـرای اعمــال فشــار ب ـرای بازگشــت آ نهــا
بــوده اســت؟ گفــت :فیشهایــی کــه دیــدم درســت
اســت .حقوق رانندههــا کم نیســت و راننــدگان چند
دســته هســتند.

