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عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم هم مانند هر دولت دیگری دارای نقدهایی است

انتقادهای غیرکارشناسی به دولت ،بازخوانی وعدهها و توقعات
انکار همه دستاوردهای دولت و ادعــای اینکه هیچ
کدام از وعدهها در این مدت محقق نشدهاست به باور
کارشناسان منصف بیشتر تخریب به حساب میآید تا
نقد کارشناسی.
در گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت آمده است؛ در
روزهای اخیر شاهد زیر سوال بردن دستاوردهای غیر
قابل انکار دولت در چهار سال و نیم گذشته به بهانههای
غیرکارشناسی از سوی برخی رسانهها و چهرههای
سیاسی هستیم .بر کسی پوشیده نیست عملکرد
دولت یازدهم و دوازدهــم هم مانند هر دولت دیگری
دارای نقدهایی است ،اما انکار همه دستاوردهای
دولت و ادعای اینکه هیچ کدام از وعدهها در این مدت
محقق نشده به باور کارشناسان منصف بیشتر تخریب
به حساب میآید تا نقد کارشناسی.
یکی از گزارههایی که این روزها در بسیاری از رسانهها
به وفور مشاهده میشود این است که «دولت در چهار
سال گذشته به هیچکدام از وعد ههای خود عمل
نکرده اســت ».و این رسانهها میکوشند این گزاره
را با بهرهگیری از تیترهای جنجالی و به کمک برخی
اظهارات از سوی برخی افراد که عمدتا هم اغراض
سیاسی دارند ،القا کنند .اما سوال مهمی که باید از این
رسانهها و برخی منتقدان پرسید این است که در مورد
کدام وعدهها و کدام هیچکدام سخن میگویند؟
وعدههای اقتصادی دولت یازدهم را میتوان به راحتی
فهرست کرد و نگاهی دوباره انداختن به آنها به کمک
آرشیوهای اینترنتی کار سختی نیست .کنترل تورم
افسارگسیخته 40درصــدی ،عبور از رشدمنفی 7
درصدی ،نجات کشور از باتالق تحریم ،نجات صنایع
از تعطیلی و بازگردان کشور بر مدار عقل و منطق و مسیر
توسعه پایدار ،ساماندهی نظام بحران زده بانکی و
مالی و نجات صنعت کشاورزی و فهرستی بلند باال از
اقدامات اقتصادی دولت یازدهم و تداوم آن در دولت
دوازدهم چیزی است که رأی دهندگان را بر آن داشت
بار دیگر به این تفکر و روش اعتماد کنند و کردند.
این دست مسائل را منتقدان ندید هاند یا فراموش
کرد هاند که حرف از تحقق نیافتن «هیچکدام» از
وعدههای دولت به میان میآورند .بر کسی پوشیده
نیست که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم هم طبیعتا
اشکاالت و نواقصی دارد و از سوی دیگر انتظارات پاسخ
داده نشده و تلنبار شده از دوران فوران درآمدهای
نفتی هم همچنان بر دوش این دولت سنگینی میکند
دکتر سید حسین فتاحی معصوم (راوی وشاهد
عینی)-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد :بیان
مبارزات و خاطرات گذشته قبل از انقالب اسالمی،
میتواند ارتباط قلبی نسل باقیمانده از انقالب
اسالمی را با نسل جدید و آینده پیوندزده و مستحکم
کند تا بتوانند در این دنیای زور و تزویر و قلدرمآبانه
مستکبران جهانی و دشمنان اسالم ،همچون کوهی
استوار و بنیانی مرصوص بایستند و موجبات افتخار و
سربلندی کشور و اسالم را بیش از پیش فراهم آورند تا
نویدبخش آیندهای درخشان و استوار برای همگان
باشد.

اما سخن از تحقق نیافتن «هیچکدام» از وعدههای
اقتصادی به میان آوردن دور از انصاف است.

ایراد وجود دارد اما کار بزرگ هم انجام شده
است

مهدی تقوی ،استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
در این باره با بیان اینکه ایراداتی به عملکرد دولت مانند
هر دولتی دیگر در هر گوشه دنیا وجود دارد و کسی منکر
این نیست ،به پایگاه اطالع رسانی دولت میگوید:
«یک نقد یا تحلیل زمانی کارشناسی و دقیق و منصفانه
است که شرایط قبل ،امکانات در اختیار ،فوریتهای
اقتصادی و اجتماعی ،میزان همراهی برخی نهادهای
فرادستی و بسیاری پارامترهای دیگر را در این نقد در
نظر گرفت .دولت یازدهم در یک شرایط سخت و حاد
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور را تحویل گرفت و
بنده به عنوان یک ناظر اقتصادی بر این اعتقاد هستم
که با وجود برخی ایرادات بسیار خوب توانست از عهده
خروج از این مشکالت بر آید .کنترل آن تورم خانمان

سوز و رشد منفی فاجعه بار را نباید از یاد برد».
وی با بیان اینکه دولت یازدهم و در ادامــه آن دولت
دوازدهــم با بهرهگیری از توان دیپلماسی سیاسی و
انضباط مالی و توجه به بخشهای مولد موفق شد
شرایط سخت را مدیریت کند ،میافزاید :دولت نشان
داده در پی برخی اصالحات ساختاری در اقتصاد
کشور است .این کار البته مقاومتهایی در پی خواهد
داشت و از سوی دیگر دولت از تنگنای مالی هم رنج
میبرد .بنابراین شایسته است در کنار نقد دلسوزانه
با دولت همراهیهای سازنده هم صورت بگیرد و از
تخریب دولت و تهییج جامعه جلوگیری به عمل آید چرا
که تجربه تاریخی نشان داده است این مهم مانع مهمی
برای توسعه پایدار در ایران بوده است.

نجات اقتصاد

به باور کارشناسان دولت یازدهم و به دنبال آن دولت
دوازدهم به درستی تمرکز خود را روی مسائل اقتصادی
قرار داد و به ویژه در بخشهای پولی و مالی که شاهد

نوعی بحران بودیم ،با انتخاب مسئوالنی که مورد
حمایت دانشگا هها بوده و افــراد خوشنامی در این
زمینهها محسوب می شدند ،توانست مسیر اقتصاد
کشور را از رفتن به سمت یک مسیر نامعلوم و یک
پرتگاه خطرناک نجات دهد و دستاوردهای مهمی هم
در این زمینه دارد که آمار و ارقام آن را تایید میکند.
اما از همان ابتدا هم با سیلی از تخریبها مواجه
بوده که مطلقا ریشه اقتصادی ندارد.مرتضی افقه،
کارشناسارشد اقتصادی در اینباره میگوید :با وجود
همه نابسامانیهای اقتصادی که دولت در آغاز کار با آن
دست به گریبان بود ،موفق شد با دریافت سیاستهایی
کارشناسی و منطقی به جنگ شاخصهایی برود که
هر کدام در بدترین شرایط ممکن خود قرار داشتند.
دولت یازدهم وقتی اقتصاد را تحویل گرفت ،نرخ تورم
نزدیک به  40درصد ،رشد اقتصادی نزدیک به منفی 7
درصد ،اوضاع مطالبات معوق بانکی به شدت بحرانی
و بانکها در مرز ورشکستگی بودند .افقه با بیان اینکه
کنترل تورم بهطورقطع یکی از مهمترین دستاوردهای
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چند روز از این پیروزی مبارزان مشهد و وحدت و
یکپارچگی اقشار مردم و روحانیون و دانشگاهیان و
جامعه پزشکی نگذشته بود که در روز  9دی  57در
راهپیمایی عظیم مردمی در خیابان بهار در نزدیکی
استانداری تانکهای رژیم ستمشاهی و مزدوران
حکومت نظامی بر روی مــردم آتش گشودند و با
تانکها به داخل جمعیت هجوم بردند و تعدادی از
مردم به ویژه زنان را زیر گرفتند و ما که در بیمارستان
امام رضا(ع) آماده باش بودیم حوالی ظهر با انبوهی
از مجروحان روبهرو شدیم .در بیرون از بیمارستان
مردم انقالبی و خشمگین با دستان خالی به عوامل
حکومت نظامی یورش برده و آ نها را از تانکها
پایین کشیده وخــودشــان روی تانکها رفته و
شعار میدادند و در بعد از ظهر هم مردم با حمله به
کالنتریها وآتش زدن فروشگاه ارتش و چند مرکز
دیگر بر شدت مبارزه افزودند .خبرها را مردم برای ما
به بیمارستان میآوردند .حوالی غروب با آتشسوزی
فروشگاه ارتش ،مردم مواد غذایی و اموال فروشگاه
را برای جلوگیری از سوخته شدن داخل بیمارستان
میآوردند و در خیابان منتهی به محل تحصن روی
هم انبار میکردند .پس از تاریک شدن هوا و شروع

حکومت نظامی ،تیراندازی از خیابان بهار و از جلوی
فروشگاه شروع شد .به قدری تیراندازی شدید بود
که پس از برخورد به شیروانی و سقف بخشهای
ارتوپدی و جراحی و ساختما نهای بیمارستان،
ما بیماران را در زیر تختها و در پناه دیوارها مستقر
کردیم تا آسیب نبینند .تیراندازی تا دیر وقت و تا نیمه
شب ادامه داشت و برایمان نقل کردند در این مدت
عدهای ناشناس یا از عوامل حکومت نظامی تمامی
اموال و اغذیه فروشگاه لشکر را که به بیمارستان
آوردهبودند،بهغارتبردندوهیچاثریازآنهمهمواد
غذایی و اموال باقی نماند .آن شب تا صبح ما و بقیه
دوستان و کادر پزشکی با دلهره و نگرانی از بیماران

نگهداری و مراقبت کردیم .اخبار مختلفی از درگیری
نیروهای مردمی با عوامل حکومت به ما میرسید.
صبح روز 10د یمــاه از ابتدای روز شاهد آوردن
مجروحان به داخل بخش جراحی بودیم که بسیار
نگران کننده بود .مردم همراه مجروحان میگفتند
از صبح زود ســربــازان حکومت نظامی در صف
نانوایی و در خیابان مردم را به رگبار گلوله بستهاند.
مجروحان را به اتاق عمل میفرستادیم و جراحان
و پزشکان حاضر آنها را درمــان میکردند ولی از
اواسط روز تعداد مجروحان افزایش پیداکرد به نحوی
که آمبوالنس تا دم در ورودی بخش جراحی میآمد و
مجروحان را تخلیه میکرد و مسئوالن سریع آنها را

به اتاق عمل میرساندند به قدری مجروح زیاد بود
که اتاق عمل پر شده بود .از طرف دیگر شهدا را هم
به سردخانه انتقال میدادند که میگفتند سردخانه
نیز پر شده اســت .طبق آمــاری که داشتیم 150
مجروح و شهید به بیمارستان امام رضا(ع) و همین
تعداد هم به بیمارستانهای قائم(عج) و  17شهریور
بردند .غوغایی برپا شده بود .هر کسی هر کار از
دستش بر میآمد انجام میداد .دختران همکالسی
ما مسئول رسیدگی به مجروحان خانم بودند و پسران
به مردها رسیدگی میکردند .دستیاران و جراحان
هم در اتاق عمل به مجروحان رسیدگی میکردند
و عملهای جراحی انجام میدادند .جا دارد از

دولت یازدهم است که آثار مثبت آن تا سالهای سال
در اقتصاد ایــران برجا خواهد بود ،اظهارمیکند:
کاهش  30درصدی نرخ تورم در شرایطی که وضعیت
اقتصادی ،سیاسی و حتی اجتماعی به شدت تخریب
شده و آشفته بود ،یکی از مهمترین دستاوردهای این
دولت است .همچنین تبدیل نرخ رشد اقتصادی از
نزدیک منفی  7درصد به باالی  7درصد مثبت در سال
جاری و ثبت رشد متوسط اقتصادی مثبت  3درصد
در طول فعالیت خود را هیچ یک از کارشناسان حتی
طرفداران دولت هم پیش بینی نمیکردند اما پایبندی
دولت به تصمیمات کارشناسی این دستاوردهای مهم
را ممکن ساخت.بر این اساس در قالب طرح رونق 24
هزارو 731واحد و طرح صنعتی موفق شدند بیش از
 17هزار میلیارد تومان تسهیالت برای رفع نقدینگی
دریافت کنند .این در حالی است که در گذشته منابع
مالی سرشار ،صرف طر حهای غیرکارشناسی مانند
بنگاههای زودبازده و مسکن مهر شده بود و در نتیجه
آن معوقات بانکی از  5هزار میلیارد تومان در سال  84به
باالی  150هزار میلیارد تومان در سال  92رسیده بود.
این آمار و اطالعات نشان دهنده جهتگیری درست
و منطقی دولت یازدهم در حوزه حمایت از تولید و
بازگرداندن آرامش و ثبات و امید به عرصه تولید کشور
با اتخاذ تدابیر منطقی و کارشناسی است.
در سال گذشته بیش از  4031قرارداد سرمایه گذاری
جدید در ســازمــان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایــران ثبت شد که درمقایسه با سال ماقبل
آن  12درصــد به لحاظ آمــاری و  19درصــد به لحاظ
ارزش سرمایه گــذاری رشد داشــت .تــورم شتابان،
رکــود عمیق اقتصادی ،بــازار متالطم دارای ـیهــا،
مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاههای اجرایی
و انتظارات بدبینانه دربــاره تحوالت آتی اقتصادی،
همگی وضعیت دشـــواری را بــرای ایــن دولــت رقم
زده بود .عالوه بر آن ،دولت با یکی از شدیدترین و
همهجانبهترین تحریمهای بینالمللی مواجه بود
که قــدرت عمل دستگا ههای سیاسی را محدود
میکرد.افت شدید و دامنهدار قیمت جهانی نفت
و کاالهای مرتبط عالوه بر محدودیت توان تولید و
صادرات این حوزه ،سبب شد درآمدهای ارزی کشور
از اواسط سال  1393به طور محسوسی رو به کاهش
گذارد و مشکالت جدیدی را در تامین مالی عملیات
دولت ایجاد کند.
استادانی که در آن زمان در رسیدگی به مجروحان
تالش میکردند و اکنون در قید حیات نیستند،
یاد کنیم .دکتر حسینزاده جراح عمومی و عروق،
دکتر صدریزاده جراح عمومی ،دکتر سیدی جراح
پالستیک ،دکتر اهرابینژاد ارتوپد و رئیس وقت
بیمارستان امام رضا(ع)  ،دکتر احمد صدری جراح
عمومی ،دکتر میرصالحی جــراح گوش وحلق و
بینی ،دکتر فقیهی چشم پزشک (خداوند رحمتشان
کند) و جراحان و پزشکان دیگری که به مجروحان
کمک میکردند و اکنون در قید حیات هستند
زیادند و باید در زمان مناسبی از آنان نیز قدردانی
کرد .واقعه  10دیماه و یا یکشنبه خونین مشهد را
نباید به فراموشی سپرد و در تاریخ مبارزات مردمی
و دانشگاهی و جامعه پزشکی میبایست جایگاه
ویژهای برای این واقعه ،باز و وقایع را مفصل با اسناد و
شواهد ثبت کرد و به نسل آینده و دانشجویان تحویل
داد تا بدانند این انقالب با چه سختی و فداکاری و
از جان گذشتگی انسانهای مبارز و وطندوست
و مسلمان به ثمر نشسته است.در آستانه چهلمین
سالگرد انقالب باید با تالش مضاعف دستاوردهای
آن را تدوین و منتشر کرد .انقالبی صد در صد مردمی
و با الهام از دستورات اسالم و قرآن و روایات معصومین
(ع) به رهبری قائد عظیمالشأن انقالب حضرت
امام خمینی (ره) به ثمر نشسته که از کورانهای
مختلف و جنگ تحمیلی و نفاق و فتنههای معاندان
و بدخواهان سر بلند و سرافراز بیرون آمده و پر تالش
گام برمیدارد و در صحنه بینالمللی نیز جایگاه
محکم و رفیعی را به دست آورده است که باید نسل
انقالب و نسلهای بعد به خوبی از آن حفاظت
کنند تا انشــاءا ...مقدمات ظهورحضرت مهدی
(عــج) منجی عالم بشریت را به سهم خود فراهم
کنند.
تــعــدادی از شــهــدای گـــرانقـــدر 10دی مــاه
1357مشهد که متأسفانه اسامی این عزیزان واال
مقام در اختیار نیست.

سایه روشن

معصومه ابتکار در پاسخ به این سؤال که بخشی از زنان
جامعه از رفتار برخی افراد که به صورت خودسر در مورد
حجاب با آنها برخورد میکنند گله دارند ،معاونت
زنان و خانواده برای فرهنگسازی حجاب و برخورد با
این افراد چه خواهد کرد؟ گفت :قطعا سیاست کالن،
وزارت کشور و نیروی انتظامی این نیست؛ تحت هیچ
شرایطی نباید برخورد فیزیکی که حقوق شهروندی
افــراد را خدشهدار میکند ،صورت بگیرد این طرز
رفتارها قطعا از طرف دولت قابل قبول نیست( .ایلنا)
محمد سالمتی ،یک فعال سیاسی اصال حطلب:
تمام تالش اصالحطلبان باید برای حمایت از دولت
و ارائه راهکار به رئیسجمهور باشد .من به عنوان یک
اصالحطلب تا آخر از روحانی حمایت خواهم کرد،
اما نقد خود به دولت را هم مطرح میکنم و نمیگویم
اشتباه کـــرد هام .تخریب روحانی توسط عــده ای

ازاصولگرایان ادامه دارد؛ اما نباید روحانی از سوی
اصالح طلبان هم تخریب شود ( .ایسنا)
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت :از مردم
تقاضا داریم در تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند ،اگر
قصد تجمع دارند درخواست دهند ،بررسی میشود.
وی درباره برخی فراخوانهای فضای مجازی که مردم
را دعوت به تجمع میکنند ،اظهار کرد :ما گزارشهای
در این زمینه داشتهایم و این تجمعات قطعا غیرقانونی
است .وی با تاکید بر اینکه هر نوع تجمعی باید مجوز
داشته باشد ،گفت :نیروی انتظامی و قوه قضائیه

تاکنون تالش کردهاند ،مدیریت کنند تا تجمعات غیر
قانونی تبدیل به مسئلهای نشود که نگرانی ایجاد کند.
(باشگاه خبرنگاران جوان)
محمدرضا داورزنــــی مــعــاون وزیــــرورزش پــس از
اتمام مجمع فدراسیون شنا درباره حضور بانوان در
ورزشگاهها با چهره مردانه گفت :این موضوعی است
که از سالهای گذشته درگیر آن هستیم و وزارت در
حال پیگیری و برطرف ساختن آن است .البته هدف
اصلی ما حضور بانوان و خانواد هها در ورزشگا هها
است(.ایسنا)

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
با تاکید بر اینکه دلخوری مردم از شرایط اقتصادی
ً
صرفا مربوط به این دولت نبوده ،از نحوه پوشش اخبار
در صداوسیما انتقاد کرد و گفت :صداوسیما نه باید
برخورد جناحی داشته باشد ،نه برخورد حزبی و نه
برخورد سیاسی .امــروز صداوسیما همان مسائل
 ۸سال گذشته را بهنحو سابق بازگو میکند و بعضا
شعارهایی که مخالفان و معترضان دولت میدهند
در صداوسیما نیز علیه دولــت مطرح میشود.
(ایلنا)

حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیــارت که به
منظور مذاکره با مقامات حج عربستان در این کشور به
سر میبرد درباره احتمال کاهش مدت اقامت حجاج
ایرانی در مدینه تا سال  ۹۸در صفحه اینستاگرام خود
نوشت :با وجــود آن که وزارت حج عربستان در پی
تکمیل طرح توسعه مسجدالحرام قصد دارد تعداد
حجاج را افزایش دهد اما در مدینه نه تنها امکانات
اقامتی جدید ایجاد نشده ،بلکه به واسطه تخریب
بخشهایی از مناطق شرق ،جنوب و تا حدی غرب
مسجد النبی ،ظرفیت اقامت نسبت به چهار سال
قبل کمتر نیز شده است .به این ترتیب حداقل تا سال
 ۹۸که بخشی از شهرک جدید و مدرن دارالهجره در
 ۳کیلومتری مسجدالنبی به بهره برداری میرسد،
ناگزیر باید به دلیل فقدان امکانات مناسب مدت اقامت
حجاج در مدینه را کاهش داد(.باشگاه خبرنگاران)
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اخبار کوتاه

پایبندی دوباره ایران به برجام

ایرنا  :مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
در گــزارش پایانی سال  ۲۰۱۷بار دیگر بر
پایبندی ایران به توافق هستهای برجام تاکید
کرده است« .یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس
بین المللی انرژی اتمی در گزارشی با عنوان
«دستاوردها و نکات برجسته آژانس در سال
 »۲۰۱۷به تشریح عملکرد این نهاد در سال
 ۲۰۱۷پرداخته و در بخش «پادمان ها» به
برجام اشاره کرده است.در گزارش آمانو در
این باره آمده است :آژانس به شفاف سازی و
رصد کردن فعالیتهای ایران بر اساس توافق
جامع سال ( ۲۰۱۵برجام) ادامه داد .آمانو
در گزارشهای فصلی به شورای حکام آژانس
تایید کرده است که ایران به تعهدات خود در
برجام پایبند است.

بررسی نقش آقازادهها در قاچاق

ایلنا -حجتاالسالم محمدجعفر منتظری
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت
در واکنش به اظهارات اخیر وی درباره سهیم
بودن برخی مسئوالن و فرزندانشان در قاچاق
کاال گفته که دادستان کل بهجای حرف
اقدام عملی کند ،گفت :درباره این موضوع
در روزهای آینده مفصل صحبت خواهم کرد.
این مسئول عالی قضایی درباره این پرسش
که شما رسیدگی به این موضوع را شروع
کردهاید یا خیر؟ اضافه کرد :دادستانی کل
به این موضوع ورود کرده و مشغول بررسی
است.

مسئله تجمعات غیر قانونی

باشگاه خبرنگاران جــوان :عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیــر کشور دربــاره برخی
فــراخــوانهــای فضای مجازی که مــردم را
دعــوت به تجمع میکنند ،اظهار کــرد :ما
گزار شهایی در این بــاره داشتهایم و این
تجمعات قطعا غیرقانونی است.وی با تاکید
بر اینکه هر نوع تجمعی باید مجوز داشته
باشد ،گفت :نیروی انتظامی و قوه قضائیه
تاکنون تالش کــرد هانــد ،مدیریت کنند تا
تجمعات غیر قانونی تبدیل به مسئلهای
نشود که نگرانی ایجاد کند.
وزیر کشور افــزود :از همه کسانی که با این
نوع فراخوانها در تجمعی شرکت میکنند،
تقاضا داریــم که در این نوع تجمعات غیر
قانونی شرکت نکنند چراکه برای خودشان و
دیگر شهروندان زحمت ایجاد میکنند.
رحمانی فضلی به روند قانونی دریافت مجوز
تجمعاشارهوبیانکرد:افرادیکهمیخواهد
تجمعی داشته باشند ،باید درخواست دهند،
وزارت کشور و استانداریها درخواست آنان
را بررسی میکنند.

سه وعده غذای مناسب در ابهام

ایلنا :رئیس سازمان زندانها با انتقاد از بودجه
درنظر گرفته شده در الیحه بودجه سال ، ۹۷
مبلغ درنظر گرفته شده از سوی دولت برای سه
وعده غذای زندانیان را  ۵هزار و  ۴۰۰تومان
عنوان کرد و گفت :در  ۱۸ماه گذشته ،دولت
یک ریال بودجه عمرانی به ما نداده است و با
توجه به زلزلههایی که در چند وقت اخیر آغاز
ً
شده ،واقعا اگر به وضعیت زندانهای فرسوده
توجه نشود ممکن اســت بعدها خطراتی
متوجه زندانیان شود .جهانگیر در مورد هزینه
غذای زندانیان گفت :هماکنون دولت برای
سه وعده غذای زندانیان ۵ ،هزار و  ۴۰۰تومان
در نظر گرفته اما با توجه به تورمی که در حوزه
غذا به ویژه مواد پروتئینی مانند تخم مرغ و
سایر مواد غذایی دیگر اتفاق افتاده و شاهد
هستیم ،حتما این مبلغ کفاف نمیدهد و باید
در این بخش به سازمان زندانها کمک شود
و ما نمیتوانیم با این مبلغ ،نیازهای غذایی
زندانیان را برطرف کنیم و سه وعده غذای
مناسب به زندانیان بدهیم.

