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ادامه در صفحه 7

 اعطای کارت رفاه
به بازنشستگان معادل ۱ ماه حقوق

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی از صدور 
کارت اعتباری برای بازنشستگان با همکاری بانک 

رفاه کارگران خبر داد.
س��یدتقی نوربخ��ش در مراس��م بزرگداش��ت 
روز خان��واده و تکریم بازنشس��تگان اظهار داش��ت: 
بازنشس��تگان و بیمه شدگان صاحبان اصلی سازمان 
تأمین اجتماعی هس��تند و مهمترین مأموریت این 
س��ازمان خدمت رس��انی به بازنشس��تگان و تأمین 
معیش��ت و درمان آنان است. وی با اشاره به کاهش 
قدرت خرید بازنشستگان در ماه های اخیر که نتیجه 
تحریم های ظالمانه دشمنان است، گفت: ما از ابتدای 
انقالب در برابر زیاده خواهی های دشمنان ایستادگی 
کرده ایم و البته ضمن تحمل مشکالت برای رفع آنها 

و بهبود زندگی و معیشت مردم نیز تالش می شود.
نوربخش با بیان اینکه در 4 سال گذشته حقوق 
بازنشستگان 110 درصد افزایش یافته است، اظهار 
داش��ت: با وجود این افزایش ه��ا هنوز هم وضعیت 
معیش��ت و زندگی بازنشس��تگان با خواس��ته ها و 
انتظارات برحق این عزیزان فاصله دارد و باید تالش 
بیش��تری برای بهبود وضع معیش��ت بازنشستگان 
انج��ام ش��ود. وی از ص��دور کارت اعتب��اری برای 
بازنشستگان با همکاری بانک رفاه کارگران خبر داد 
و گفت: با صدور این کارت ها، بازنشس��تگان امکان 
خرید اعتباری برابر با حقوق ماهیانه خود را خواهند 
داشت و نگرانی بازنشس��تگان درباره زمان دریافت 

حقوق برطرف می شود. 
مدیرعام��ل س��ازمان تأمین اجتماع��ی اجرای 
قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را گامی در 
راستای بهبود وضعیت معیشت این عزیزان دانست و 
گفت: این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی 
به تصویب رس��یده و براساس آن تا پایان سال دوم 
برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال جاری به اجرا 
گذاشته شود. با توجه به اینکه براساس قانون بودجه 
سال جاری کشور پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از 
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده 
اس��ت و آیین نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب 
هیأت دولت رسیده است، با ایجاد سازوکار مناسب 
ام��کان تأمین نقدینگ��ی و همسان س��ازی حقوق 
بازنشس��تگان فراهم می شود و قانون همسان سازی 

حقوق بازنشستگان در سال جاری اجرا می شود.
وی از هزین��ه ک��رد 7 ه��زار و 916 میلی��ارد 
تومانی سازمان تأمین اجتماعی برای خدمت رسانی 
به جامعه تحت پوش��ش در ماه گذش��ته خبر داد و 
گفت: تأمین این حجم باالی نقدینگی و هزینه کرد 
آن برای خدمت به اقشار وسیع تحت پوشش بدون 
اتکاء به دولت افتخار سازمان تأمین اجتماعی است.

نوربخش بر لزوم انجام اقدامات موثر بر زندگی 
بازنشس��تگان تأکید کرد و گفت: با اقداماتی که در 
س��ازمان تأمین اجتماعی انجام می شود امیدواریم 
شاهد بهبود وضعیت زندگی و معیشت بازنشستگان 
عزیز باشیم و ما از هیچ اقدامی برای ارتقای خدمات 

به این عزیزان فروگذار نخواهیم کرد.  تسنیم

خبر یک

مگر نه اینکه نمایندگان ملت باید به 
آنهایی که راهی بهارستانشان کردند 
پاسخگو باشند و عملکردشان برای 

رای مجدد شفاف باشد؟! چرا در مقابل 
چنین اقدام قانونی که حتی نمایندگان 

کشورهای توسعه نیافته نیز رعایت 
می کنند و پیش از اینها در کشور خود ما 

رعایت می شد مقاومت کنند؟! 

روسای جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون 
روسیه و جمهوری ترکیه در یک بیانیه مشترک 
با تاکید بر پایبندی مس��تحکم و مستمر خود 
به حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی 
جمه��وری عربی س��وریه و همچنین اهداف و 
اصول منش��ور ملل متحد، احترام به این اصول 

را از سوی همگان ضروری دانستند.
حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی، 
والدیمیر پوتین و رج��ب طیب اردوغان در این 
بیانیه مش��ترک که دیروز در اجالس سه جانبه 
تهران و در 12 بند تدوین ش��ده اس��ت؛ بر عزم 
خود مبنی بر ادامه همکاری برای نابودی نهایی 
داعش، جبهةالنصره و تمامی دیگر افراد، گروه ها، 
تش��کل ها و موجودیت های وابسته به القاعده یا 
داعش در س��وریه که از س��وی ش��ورای امنیت 

سازمان ملل شناسایی شده اند، تصریح کردند.
متن بیانیه مشترک به این شرح است:

رئیس جمه��ور جمه��وری اس��المی ایران 
حسن روحانی، رئیس جمهور فدراسیون روسیه 
والدیمی��ر پوتی��ن و رئیس جمه��ور جمهوری 
ترکیه رجب طیب اردوغان به منظور برگزاری 
نشس��ت سه جانبه   س��ران در تاریخ 7 سپتامبر 

2018 در تهران گرد هم آمدند.
روسای جمهور:

1- رضایت خود را از دس��تاوردهای فرمت 
آس��تانه از ژانوی��ه 2017 ب��ه ویژه پیش��رفت 
بدس��ت آمده در کاهش خش��ونت در سرتاسر 
جمهوری عربی سوریه و کمک به صلح، امنیت 

و ثبات در آن کشور ابراز داشتند؛
2- بر پایبندی مستحکم و مستمر خود به 
حاکمیت، اس��تقالل، وحدت و تمامیت ارضی 

جمه��وری عربی س��وریه و همچنین اهداف و 
اصول منشور ملل متحد تأکید ورزیده و تصریح 
نمودن��د که این اصول از س��وی هم��گان باید 
محترم شمرده شود. روس��ای جمهور تصدیق 
نمودند ک��ه هیچ اقدامی، فارغ از عامل/عامالن 
آن، ای��ن اص��ول را نباید تضعی��ف نماید. آنها 
تمامی تالش ها به منظور ایجاد واقعیات جدید 
در صحنه میدانی به بهانه مبارزه با تروریس��م 
را مردود ش��مرده و اراده خود برای ایستادگی 
در براب��ر مقاصد تجزیه طلبانه با هدف تضعیف 
حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه و همچنین 
امنیت ملی کشورهای همسایه را ابراز نمودند.

3- وضعیت میدان��ی کنونی را مورد بحث 
قرار داده، به ارزیابی از تحوالت جمهوری عربی 
س��وریه پس از آخرین نشس��ت خود در تاریخ 
4 آوری��ل 2018 در آن��کارا پرداخته و موافقت 
نمودند همکاری های س��ه جانبه را در تطابق با 
توافق های خود استمرار بخشند. در این ارتباط، 
آنها وضعیت منطقه کاهش تنش ادلب را دنبال 
کرده و تصمیم گرفتند تا همس��و با اصول فوق 
الذکر و روح همکاری که در فرمت آستانه شکل 

گرفته است، به این موضوع بپردازند.
4- بر ع��زم خود مبنی ب��ر ادامه همکاری 
برای نابودی نهایی داعش، جبهةالنصره و تمامی 
دیگر افراد، گروه ها، تش��کل ها و موجودیت های 
وابس��ته به القاع��ده یا داعش در س��وریه که از 
سوی ش��ورای امنیت س��ازمان ملل شناسایی 
ش��ده اند، تصریح کردند. روسای جمهور تاکید 
نمودند در جنگ علیه تروریسم، جداسازی بین 
گروه های تروریستی مذکور و گروه های معارض 
مسلح که به رژیم آتش بس پیوسته اند یا خواهند 

پیوست، از جمله با توجه به جلوگیری از تلقات 
غیرنظامی، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

5- بر ای��ن باور خود تصری��ح نمودند که 
منازعه س��وریه هیچ راه ح��ل نظامی نمی تواند 
داش��ته باش��د و تنها از راه طری��ق یک فرایند 
سیاس��ی مذاکراتی می توان ب��ه آن پایان داد. 
روس��ای جمه��ور ب��ر اراده خود جه��ت ادامه 
هم��کاری فعاالنه ب��ه منظور پیش��برد فرایند 
سیاسی همسو با تصمیمات کنگره گفت وگوی 
مل��ی س��وریه در س��وچی و قطعنام��ه 2254 

شورای امنیت سازمان ملل تاکید ورزیدند.
4- ب��ر اراده خ��ود ب��ه منظور اس��تمرار 
تالش های مش��ترک با هدف پیش��برد فرایند 
با راهبری س��وری و مدیریت سوری به منظور 
دستیابی به حل و فصل سیاسی تصریح کردند 
و ب��ر تعهد خود در کمک ب��ه ایجاد و آغاز کار 
کمیته قانون اساس��ی تاکید نمودند. روس��ای 
جمهور نسبت به رایزنی های مفید بین مقامات 
ارش��د خود و فرس��تاده ویژه دبیرکل سازمان 

ملل در امور سوریه ابراز رضایت کردند.
7- بر ض��رورت حمای��ت از تالش ها برای 
کمک به تمامی س��وری ها به منظ��ور اعاده به 
زندگی ع��ادی و صلح آمیز و نیز تس��کین آالم 
آن ه��ا تأکید کردن��د. در این ارتباط، روس��ای 
جمه��ور از جامعه بین المللی، به  ویژه س��ازمان 
مل��ل و نهادهای بشردوس��تانه آن خواس��تند 
ت��ا کمک های خود به س��وریه را از طریق ارائه 
کمک ه��ای انسان دوس��تانه بیش��تر، تس��هیل 
مین زدای��ی انسان دوس��تانه، احی��ای امکانات 
زیربنایی اصلی از جمله تأسیس��ات اجتماعی و 
اقتصادی و حفظ میراث تاریخی افزایش دهند.

8- ب��ر اراده خ��ود ب��ه منظ��ور اس��تمرار 
تالش ه��ای مش��ترک ب��ا ه��دف حمای��ت از 
ش��هروندان و بهبود وضعیت انس��انی از طریق 
تسهیل دسترسی های سریع، ایمن و بدون مانع 

به تمامی سوری های نیازمند تاکید نمودند.
9- بر ضرورت ایجاد ش��رایط الزم به منظور 
بازگش��ت ایمن و داوطلبانه آوارگان و اش��خاص 
بی خانمان شده داخلی به اقامتگاه های اصلی خود 
در سوریه تاکید کردند. بدین منظور، روسای جمهور 
بر ضرورت هماهنگی میان تمامی طرف های ذیربط 
از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل متحد و دیگر آژانس های تخصصی بین المللی 
تاکید ورزیدند. روس��ای جمهور موافقت کردند تا 
ایده برگزاری یک کنفرانس بین المللی در خصوص 
مهاجران و اشخاص بی خانمان شده داخلی سوری 

را بررسی نمایند.
10- از پیش��رفت ام��ور انج��ام ش��ده در 
کارگروه آزادی بازداشت شدگان/ ربوده شدگان 
و تحوی��ل اجس��اد و شناس��ایی مفق��ودان با 
مش��ارکت کارشناسان س��ازمان ملل و کمیته 

بین المللی صلیب سرخ استقبال نمودند.
11- بن��ا به دعوت جن��اب آقای والدیمیر 
پوتی��ن، رئیس جمه��ور فدراس��یون روس��یه، 
تصمی��م گرفتن��د نشس��ت بعدی خ��ود را در 

فدراسیون روسیه برگزار نمایند.
12- روس��ای جمهور فدراس��یون روسیه 
و جمهوری ترکیه تش��کر صمیمانه خود را به 
جناب آقای حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری 
اس��المی ای��ران به منظ��ور میزبانی نشس��ت 
 س��ه جانبه س��ران در ته��ران اب��راز نمودن��د. 
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سخنگوی قوه قضاییه:

 مشکالت اقتصادی
با امید به بیگانه حل نمی شود

1

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران:

 جنگ علیه ایران
به هیچ وجه نتیجه نمی دهد

3

وبی از نامه پراکنی  هدف کر
سیاوش کاویانی

مه��دی کروب��ی از س��ران فتن��ه 88 تاکنون 
چندین نامه منتش��ر کرده است که نشان می دهد 
او همچنان بر محور فتنه س��وار اس��ت و دست از 

فتنه گری های خود بر نمی دارد.
زمانی که فتنه 88 با راهبری دو نامزد شکست 
خورده در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت، 
تبعات آن باعث ایجاد مشکالت و معضالت بسیاری 
برای کش��ور، مردم و انقالب شد. کروبی و موسوی 
دو نامزد شکس��ت خورده س��عی کردند تا با ایجاد 
اغتشاش و آشوب، بر خر مراد خود بنشینند، آنها و 
جریان سیاسی حامی این دو، علی رغم اینکه ادعای 
بلوغ سیاس��ی و دموکراتیک بودن را داشتند، اما از 

بدیهی ترین اصول دموکراسی سرپیچی کردند.
نام��ه ت��ازه ای که مه��دی کروبی ب��ه مجلس 
خبرگان رهبری نوش��ته و منتش��ر هم شده است، 
نشان می دهد که با وجود حصر خانگی، او به راحتی 
می تواند نامه نگاری کند و در نامه های خود هر آنچه 

که خالف واقع و حقیقت است بازگو کند.
کروب��ی در نامه اخیر خ��ود خالف گویی های 
تاریخی زیادی را مطرح کرده که البته پاس��خ های 
الزم نیز به آن خالف گویی های تاریخی با س��ند و 

مدرک داده شده است.
ام��ا نکته مهم نامه نگاری های مهدی کروبی از 
س��ران فتنه به ویژه نامه تازه او در این اس��ت که 
نزدیک برگزاری مجلس خبرگان رهبری منتش��ر 
ش��د و البته نوشتن این نامه در شرایط کنونی نیز 
نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.

جریانی در تالش است تا مقصر شرایط موجود 
کش��ور را رهبری نظام معرفی کن��د در حالی که 
دولت مس��تقر وظیفه اداره کشور را براساس رأی 

مردم برعهده دارد.
همگان ب��ه این امر واقف هس��تند که جایگاه و 
نقش رهبری نظام اس��المی اگر در ساختار سیاسی 
جمهوری اسالمی دیده نشده بود و اکنون جایگاهی به 
نام رهبری و ولی فقیه در ایران اسالمی وجود نداشت، 
یقین باید دانس��ت که اوضاع کشور از نظر اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی در شرایط بسیار نابسامان تری بود.

اینک��ه برخ��ی جریان های فکری و سیاس��ی 
س��عی دارند تا جایگاه رهبری را تضعیف و تخریب 
کنن��د و این جای��گاه را بی خاصیت جل��وه دهند، 
توطئه ای اس��ت برای اینک��ه می دانند محور و تراز 
ق��وام جمهوری اس��المی ایران به والی��ت فقیه و 

والیت پذیری مردم ایران اسالمی است.
ب��ا وج��ود هم��ه  رهب��ری نظ��ام اس��المی 
ناکارآمدی های��ی ک��ه در دولت ه��ای گوناگون در 
کش��ور دیده می شود، اما خالء این ناکارآمدی ها را 

با مدیریت دقیق و مدبرانه خود پر کرده است.
حمایت ه��ای رهبری نظام اس��المی از دولت و 
دولت های گوناگون در جمهوری اس��المی ایران اگر 
نبود، برخی از این دولت ها به پایان دوران چهار ساله 
خود نمی رس��یدند و اگر چنین می شد چالش های 

سیاسی و اقتصادی زیادی دام کشور را می گرفت.
ضمن اینکه دش��منان خارج��ی با بهره گیری 
از س��تون پنجم داخلی و نفوذی ها س��عی و تالش 
بس��یاری می کنند تا رهبری نظام را تضعیف کنند 
چون می دانند که وج��ود رهبری همراه با مردمی 
والیت مدار اس��ت که از س��قوط جمهوری اسالمی 

ایران جلوگیری می کند.
به همین خاطر دشمنان انقالب اسالمی افرادی 
را همچون آقای مهدی کروبی به میدان می فرستند 
تا با خالف گویی ه��ای تاریخی و دروغ پراکنی های 
روش��ن او، در باره والیت مطلقه فقیه، جایگاه این 

نهاد حساس را تخریب و تضعیف کنند.
کروب��ی ادعا کرده اس��ت که دس��تگاه قضایی 
جمهوری اس��المی ایران که زیر نظر رهبری است، 
روی دستگاه قضایی رژیم منحوس پهلوی را سفید 
کرده اس��ت. آقای کروبی به این پرسش پاسخ دهد 
که اگر در رژیم منحوس پهلوی بازداش��ت شده بود، 
می توانست چنین نامه ای را از زندان منتشر کند و به 

ساختار حاکمیت بتازد و غیرمنصفانه تخریب کند؟
قطعاً چنین فرصتی به او داده نمی شد، که در 
حصری که اگر کار به دادگاه بکشد، حکم او و دیگر 
فتنه گرلت، س��نگین تر از حصر خانگی خواهد بود، 
حصری که همه امکانات رفاهی و آسایشی در اختیار 
آن��ان قرار دارد. هدف از چنی��ن نامه نگاری هایی با 
توجه به شرایط اقتصادی موجود که دستاورد یک 
جریان خاص سیاسی است، فرار رو به جلو و مقصر 

جلوه دادن رهبری نظام اسالمی است. 

سرمقاله
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان:

هدف دشمن ایجاد اضطراب، یأس و بدبینی در مردم است
وظیفه دولت کار جهادی و پر تحرک است

معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از 
مسئوالن درباره درد های اقتصادی و درمان 

آن ها آدرس غلط می دهند.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای 
با اش��اره به ترور مس��ئوالن نظ��ام در اوائل 
انق��الب اف��زود: در ابتدای انقالب، دش��من 
ب��رای از بین بردن روحیه مردم به ترورهای 
مقامات و مسئوالن نظام جمهوری اسالمی و 
حتی مردم عادی اقدام کرد اما دسیسه های 

دشمنان نتوانست مردم را مأیوس کند. 
وی اف��زود: امروز کش��ور با مش��کالت 
بزرگ اقتصادی و معیش��تی م��ردم مواجه 
اس��ت اما این مشکالت دالیل مختلفی دارد 
ک��ه باید به هر ک��دام از این دالیل در جای 

خود رسیدگی شود.
محسنی اژه ای افزود: یکی از علل اصلی 
مش��کالت اقتص��ادی امروز م��ا تحریم های 
ظالمان��ه امری��کا و هم پیمانان اوس��ت که 
در س��ال های اخیر تش��دید ش��ده است و 
علت دیگر هم عملیات روانی و فضاس��ازی 
رس��انه ای دش��من اس��ت که با بزرگنمایی 
مش��کالت اقتصادی کشور س��عی در ایجاد 
این توهم دارد که وضعیت معیش��تی مردم 

روز به روز در حال بدتر شدن است.
وی گف��ت: اما عل��ت دیگر مش��کالت 
اقتصادی س��وءتدبیر و س��وءمدیریت است 
ک��ه در کنار فس��اد و خیانت اقتص��ادی از 
جایگاه ه��ای مختلف و توس��ط انس��ان های 
فرصت طلب کش��ور را به سمت بحران برده 
اس��ت. امروز بسیاری از مس��ئوالن در مورد 
دردهای اقتصادی و درمان آنها آدرس غلط 
می دهند و برای همه مشکالت می گویند که 
بای��د با آمریکا مذاک��ره کرد در حالی که هر 
کسی که در دنیا کارش به مذاکره با آمریکا 

کشیده است در نهایت نابود شده است.
محسنی اژه ای افزود: شاید از مهمترین 
دالیل دیگر مشکالت فعلی اقتصادی کشور 
هم کم کاری و بی انگیزگی بعضی از مدیران 
در رده های مختلف باش��د که البته اینگونه 

مدیران در همه قوا هستند.
س��خنگوی ق��وه قضاییه گف��ت: امروز 
بس��یاری از مس��ئوالن در م��ورد دردهای 

اقتصادی و درمان آنها آدرس غلط می دهند 
و برای همه مش��کالتی که ذکر کردم اعالم 
می کنندک��ه باید با آمری��کا مذاکره کرد در 
حال��ی که هر کس��ی که در دنی��ا کارش به 
مذاکره با آمریکا کش��یده است، مثل مصر و 

قزافی و صدام در نهایت نابود شده است.
محس��نی اژه ای گف��ت: ام��روز عزم قوه 
قضایی��ه برای مبارزه با همه مفس��دان و به 
خصوص دانه درشت ها، جزم است و ایستاده 

است تا با خیانتکاران برخورد کند.
وی افزود: اما برای فائق آمدن بر مشکالت 
باید ای��ن را هم در نظر گرفت که برخورد با 
مفسدان نیاز به همکاری دستگاه های دیگر 
هم دارد چراکه برای مثال وقتی قوه قضاییه 
ب��ا متهم اقتص��ادی که صاحب ی��ک بنگاه 
اقتصادی است و چند صد نفر کارگر را تحت 
کارفرمای��ی خ��ود در اش��تغال دارد برخورد 
می کند برای اینکه بنگاه اقتصادی او تعطیل 
نش��ود نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد 

ت��ا در دوران رس��یدگی ب��ه فس��اد کارفرما 
کارگران او بیکار نشوند.

محس��نی اژه ای گفت: ق��وه قضاییه برای 
انجام درست وظایف خود در چنین پرونده های 
پیچیده ای نیاز جدی به همکاری دیگر دستگاه 
مث��ل دول��ت و بخش خصوص��ی دارد که در 
صورت اتف��اق افتادن آن روند رس��یدگی به 

پرونده ها سرعت بیشتری به خود می گیرد.
س��خنگوی ق��وه قضایی��ه اف��زود: این 
قوه ب��رای انجام درس��ت وظای��ف خود در 
پرونده های پیچی��ده نیاز جدی به همکاری 
دیگ��ر دس��تگاه ها مث��ل دول��ت و بخ��ش 
خصوصی دارد که در ص��ورت اتفاق افتادن 
آن رون��د رس��یدگی ب��ه پرونده ها س��رعت 

بیشتری به خود می گیرد.
سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه 
درب��اره پرونده اخت��الس 3 ه��زار میلیارد 
تومان��ی که مدت هاس��ت اخبار و ش��ایعات 
ض��د و نقیض��ی از آن در بین مردم پیچیده 
اس��ت هم گفت: از همین جا اعالم کنم که 
رقم درس��ت این پرونده اوالً 2 هزار و 855 
میلی��ارد تومان بود ک��ه تمامی این مبلغ به 

بیت المال برگشته است.  صداوسیما

سخنگوی قوه قضاییه:
مشکالت اقتصادی با امید به بیگانه حل نمی شود

در بیانیه مشترک سران ایران، ترکیه و روسیه تاکید شد؛

ادامه همکاری برای نابودی نهایی گروه های تروریستی
چراغ های خاموش 
شفافیت بهارستان

بررسی سیاست روز از گرانی بازار میوه؛

دالالن همیشه مشغول کارند
ک��ش گ�روه معیش�ت   ب��ازار ب��رای دالالن  همیشه داغ است و فرقی نمی کند بازار دالر خ�ط 

باشد یا سکه و با حتی بازار مواد غذایی و کشاورزی. 
دالالنی که کاالهای اساسی مردم را احتکار می کنند توقعی 
نیست اگر به جان دسترنج کشاورز و باغداری بیفتند که یکسال 
برای به بار نشس��تن ثمر آنچه که کاشته چه خون دل ها خورده 

است.
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