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وزير ج��وان وزارت ارتباط��ات چندي پيش پ��رده از يك 
كالهبرداري برداش��ته و خبر از كالهبرداري بزرگ ستاره 
مربع ها داده اس��ت. اپراتورهايي كه ب��ا كالهبرداري تا اين 
لحظه 13ه��زار ميليارد تومان از جيب مردم برداش��ته اند 
بدون آنكه كسي خبر داشته باشد. عمق فاجعه وقتي بيشتر 
 و اوضاع وقتي بغرنج تر ش��د كه وزير جوان كد دس��توري

" * 800 * 6 مرب��ع " را به مردم اعالم ك��رده و مردم بخت 

برگشته هم با وارد كردن اين كد، متوجه شدند بدون آنكه 
بدانند و آگاه باش��ند در روز روشن كالهش��ان را به عنوان 
ارزش افزوده برداشته و مبلغ زيادي از حسابشان كسر شده 
اس��ت. يكي 300 هزار تومان در طول سه س��ال به عنوان 
ارزش افزوده پرداخته اس��ت و ديگ��ري 700 هزارتومان، 
ولي نگون بخت تر از همه جوان كرمانشاهي است كه با وارد 
كردن اين كد متوجه شده است كه س��رويس هاي ارزش 
افزوده يا همان »وس« در طول سه سال 12ميليون و 500 
هزار تومان از وي كالهبرداري كردند، در حالي كه او فقط 
يك كارگر ساده ساختماني است و هميشه مبلغ باالي قبض 
تلفن همراهش برايش عجيب و جاي سؤال داشته است. تا 
اينكه اكنون متوجه شده با وسوسه شدن براي امتحان بخت 

و اقبالش چه كالهي از سرش برداشته شده است. 
حاال بايد از وزير جوان پرس��يد چرا از ابتدا اين هشدار را به 
مردم نداديد و آنها را آگاه نساختيد تا در دام كالهبرداران 
نيفتند؟ چرا به مردم اطالع رساني نكرديد كه با وارد كردن 

هر كدام از اين كد ها اگر آنها راoff يا خاموش نكنيد ماهانه 
مبلغي به حساب شما نوشته مي شود؟ چرا بعد از سه سال 
به فكر مردم افتاده ايد؟ درست در زماني كه مردم در شرايط 
سخت اقتصادي با مشكالت معيشتي خود دست و پنجه نرم 
مي كنند داغي بر دلشان گذاشتيد؟ با اين اوضاع اين ذهنيت 
براي مردم پيش مي آيد كه هيچ مسئولي دلش براي مردم 
نسوخته است و بايد خود مردم هوشيار و آگاه باشند تا كاله 

از سرشان برندارند. 
آيا مسئوالن فكر نمي كنند مردم حق دارند از آنچه به آنها 
پيشنهاد داده مي شود اطالعات كافي و الزم را داشته باشند. 
حق دارند بدانند اگر از اين امكان اس��تفاده كنند مبلغي را 
بايد پرداخت نمايند. حق دارند بدانن��د و بايد با اجازه آنها 
پول از حسابشان كسر ش��ود، حال به هر عنواني كه باشد. 
حال سؤال اينجاست آيا در اين عدم اطالع رساني به مردم 
فقط و فقط مخابرات را بايد مقصر بدانيم؟ خير، رسانه ملي 
هم كه تمام ساعت هاي ش��بكه هاي خود را به اسپانسرها 

فروخته است يكي از مقصران اصلي اين كالهبرداري است. 
مسئوالن رسانه ملي بايد به برنامه س��ازهاي سازمان خود 
دستور اطالع رساني استفاده از اپليكيشن ها يا ستاره مربع 
را بدهند تا مردم با آگاهي كام��ل وارد معركه بخت آزمايي 
اين شركت ها شوند و بدانند با وارد كردن هر كد چه پولي 
به حساب اين ش��ركت ها واريز مي كنند و اگر نمي خواهند 
هر ماه از حسابشان به حساب اين شركت ها پولي واريز شود 

كلمه خاموش را پيامك كنند. 
ولي سواي از برخي بي مس��ئوليتي هاي مسئوالن خود ما 
مردم هم كم مقصر نيستيم كه بدون هيچ اطالع و آگاهي 
فقط به طمع پول زياد به هر دستاويزي چنگ مي اندازيم. 
يا فقط كافي است يك نفر از دوست و آشناي ما تبليغ كاال 
يا محصولي را كه از رس��انه ملي پخش مي شود تأييد كند، 
چشم و گوش بسته دنباله رو او مي ش��ويم و خودمان را در 
چاله اين ش��ركت ها مي اندازيم. يا اينك��ه در جو و هيجان 
يك برنامه خ��ود را غرق مي كنيم و در آرزوي رس��يدن به 
رؤياهاي خود وارد معركه برخي اپراتورها يا اپليكيش��ن ها 
مي ش��ويم. به عنوان مثال تمام مسابقات)بيش��تر از همه 
فوتبال( و برنامه هاي ورزشي و مسابقات بزرگي كه از رسانه 
ملي پخش مي شود، قشر عظيمي از مردم به ويژه جوان ها 
را جذب خود مي كند كه بالطبع طعمه هاي خوبي هم براي 
كالهبرداري هاي رسمي)!( هستند. جواناني كه در وانفساي 
فشار اقتصادي در آرزوي يك شبه پولدار شدن هستند قطعاً 
مي توانند طعمه هاي خوبي باشند چون بدون هيچ سؤال و 
جوابي وارد قمارخانه اي مي شوند كه به راحتي نمي توانند از 
آن جان سالم به در برند. وقتي از خواب غفلت بيدار مي شوند 
كه نه تنها پولي به دست نياورده اند بلكه رقم چند صد هزار 

توماني يا چند ميليوني را نيز از دست داده اند. 
كالم آخر اينكه در رؤياهاي خود غرق نشويم و آگاهانه دست 
به هر اقدامي بزنيم. در كشوري زندگي مي كنيم كه اگر خود 
ما مراقب حق و حقوقمان نباشيم كسي به فكر ما نيست و 
همه به فكر سود و منفعت خود هس��تند. براي رسيدن به 
آرزوهايمان گول ستاره ها و مربع ها را نخوريم، چراكه آنها 

مسير رسيدن به آرزوهايمان را روشن نمي كنند. 

چرابهمردمراستشرانميگوييم؟

ستارههاييكهدرروزروشنكالهبرداريميكنند!
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بي ترديدي اديان الهي به ويژه اس��الم منشأ 
مطمئن��ي براي احص��اي حقوق انس��ان ها 
هستند. از آنجايي كه خاستگاه حقوق بشر، 
فطرت انسان اس��ت، خالق اين فطرت بهتر 
و بيش��تر از هر مرجع ديگري از آفريده خود 
اطالع دارد. فطرتي كه انسان براي دستيابي 
به آن بايد از اليه هاي خودخواهي عبور كند. 
از اين رو حقوق اسالمي با ديگر حقوق وضع 
شده از سوي انسان ها اختالف مبنايي دارد. 

در اين زمين��ه اميرمؤمنان علي)ع( در مدت 
كوتاه حكومت خود، با وجود كارش��كني ها 
و مش��كالت فراوان جامع��ه آن روز به همه 
انسان ها نش��ان داد كه مي توان به حق عمل 
كرد، از زمان و مكان عبور كرد، در راه آن جان 
داد و جاودانه ماند. در ق��رآن كريم در آياتي 
مانند آيه ۹ س��وره مباركه اع��راف و آيه 30 
س��وره مباركه روم به طور مكرر تصريح شده 
است بر حسب اصل خلقت، مواهب عالم براي 
انسان آفريده شده است، به طوري كه خداوند 
در آيه 2۹ سوره مباركه بقره مي فرمايد: »هو 
الذي خلق لكم ما في االرض جميعاً؛ اوست 
آن كسى كه آنچه در زمين است همه را براى 

شما آفريد.«
از ديدگاه اسالم خداوند متعال نه تنها خالق 
جهان هس��تي و مدبر امور آن اس��ت، بلكه 
قوانين حاكم ب��ر افراد و جوامع انس��اني را 
هم وضع مي كند. انس��ان مكلف است تنها 
از دس��تورات و قوانين او اطاع��ت كند. اين 
نكته در قرآن كريم مورد تأكيد قرار گرفته 
اس��ت چنان كه در آيه 213 س��وره مباركه 
بقره آمده اس��ت:»كاَن الن��اس أمة واحده 
فبعث اهلل النبيي��ن ُمبش��رين و منذرين و 
أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه؛ مردم امت واحدي بودند؛ 
خداوند پيامبران را برانگيخت و كتاب خود 
را همراه ايشان به حق فرس��تاد تا در ميان 
مردم در م��واردي كه اخت��الف مي كنند، 

حكم كند.«
با توجه به آي��ات قرآن كريم و تعاليم بزرگان 
دين درمي يابيم كه نخس��تين حق انس��ان 
ش��ناخت جايگاه حقيقي خويش است و با 
اين شناخت به وظايف خود به عنوان باالترين 
مخلوق پي مي برد. از ديدگاه امام سجاد)ع( 
اولي��ن حق انس��ان حق نفس، س��پس حق 
تك تك اعضا و پس از آن حقوق اموال و افراد 
اجتماع بيان گرديده اس��ت. بنابراين قوانين 
اس��المي هر دو بُعد فردي و اجتماعي انسان 
را م��ورد توجه قرار داده و در ه��ر دو بُعد هم 
به نيازهاي مادي و هم ب��ه نيازهاي معنوي 

پاسخ داده است. 
در سيس��تم قانونگ��ذاري الهي ك��ه قوانين 
پيرو مصالح فردي و جمعي اس��ت بسياري 
از احكام عبادي براي پرورش و س��ازندگي 
فرد و روحيات او قانونگذاري شده و بسياري 
از احكام ديگر نيز براي اصالح جامعه و ايجاد 
عدالت اجتماعي و حفظ حقوق امت اسالمي 
است. همواره مصلحت هاي فردي و اجتماعي 
در احكام فقهي مراعات شده است، اما هرگاه 

اين دو مصلحت در يك جا با هم اصطكاك و 
برخورد پيدا كنند، مصالح عمومي بر مصالح 

فردي ترجيح پيدا كرده است. 
نخستين حق هر شهروند و هر انساني ايجاد 
زمينه هاي رشد اوست. پس از آن بايد محيط 
اجتماع فرصت رشد، توسعه و كمال را به افراد 
بدهد. بنابراين برقراري عدالت و اقامه قسط 
در جامعه وظيفه هر حاكم و حق هر شهروند 
است، چراكه قسط و عدل مطلوب هر انسان 
است و در جاي جاي تعاليم اسالمي به آن امر 
شده است، حتي اگر به ضرر شخصي باشد. از 
ديگر حقوق شهروندان تأمين امنيت ايشان 
در زمينه هاي مختلف مال��ي، جاني، كاري، 
حقوقي و شخصيتي اس��ت. در آيات متعدد 
قرآن كريم از ظلم و تعدي به هر صورتي كه 
باشد نهي شده است. اسالم اين حق را نه تنها 
براي شهروندان حكومت اسالمي بلكه براي 
همه موجودات و انسان هاي ديگر نيز محترم 
شمرده است. در چنين محيط امن و آرامي 
است كه انسان مي تواند به رشد و كمال خود 

بينديشد. 
توجه ب��ه منزل��ت و كرامت همه انس��ان ها 
يكي ديگر از مهم ترين تعاليم ديني اس��ت، 
همان گونه كه خداوند در آيه13 سوره مباركه 
حجرات اشاره دارد آنچه موجب برتري كسي 
بر ديگري مي گ��ردد، تنها تقواس��ت، يعني 
چگونگي عمل و رفتار است كه موجب كسب 
فضيلتي افزون بر ديگري مي شود، نه مظاهر 
ديگر آفرينش از قبيل رنگ پوست، جنسيت، 
ن��ژاد و... بنابراي��ن همه انس��ان ها از حقوق 

مساوي برخوردار هستند. 
از ديگر عوامل ايجاد محيط س��الم و امن در 
اجتماع، امانتداري اس��ت؛ چنانچه خداوند 
در آي��ه 57 س��وره مباركه نس��اء ب��ه همه 
فرمان مي دهد امانتدار باش��ند و امانت ها را 
به صاحبان آن برس��انند. البت��ه امانتداري 
جنبه هاي مختلفي دارد كه همه مورد توجه 
هستند. امانتداري در اموال، آبرو، سخنان و... 
حتي در مورد اهل كت��اب »َمن اَوفي بعهده 
و اتّقي فإنَّ اهلل يح��بّ المّتقين« خطاب آيه 
ش��ريف عام اس��ت و وفاي به عهد در مورد 

همگان را شامل مي شود. 
همانگون��ه ك��ه گفت��ه ش��د حكوم��ت 
اميرالمؤمني��ن)ع( نمونه اي ب��ارز از احقاق 
حقوق شهروندي را تحقق بخشيد. علي )ع( 
در دوره خالفت تقريباً پنج ساله خويش در 
گفتار و رفتار خود، توج��ه ويژه اي به حقوق 
عمومي مردم داش��ته اس��ت. دقت در ابعاد 
مختلف مباحث حقوقي مطرح شده از سوي 
آن حضرت به عن��وان رهبري الهي مي تواند 
منبعي ك��م نظير در پژوهش ه��اي حقوقي 
و سياس��ي به ش��مار آيد و مالك و معياري 
مطمئن در جهت تدوين حقوق بشر در اسالم 
باشد. بحث كلي در باره حقوق متقابل مردم 
و حكومت را نيز حضرت در خطبه 216   به 

زيبايي تمام بيان فرموده است. 
از منظر ام��ام علي)ع( خلق��ت واحد ايجاب 
مي كند افراد بش��ر ذات��اً داراي منزلتي برابر 
باشند و تمايزاتي از قبيل وراثت، نژاد، زبان، 
رنگ، ش��رايط اقليم��ي و زيس��تي، ثروت و 
جنسيت نمي تواند و نبايد بر اين منزلت برابر 
خدشه اي وارد سازد و اين حق مسلم انسان را 

از او سلب نمايد. 
امام در نام��ه اي به يك��ي از فرماندهان خود 
يادآور مي شود همه در برابر حق بايد يكسان 
و برابر باشند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي 
نيس��ت. اميرالمؤمنين)ع( در ج��اي ديگر 
خطاب به فرماندهانش مي فرمايد:»حق شما 
بر من اين است كه در مورد »حق« تمامتان 
را به يك چش��م بنگرم.« يا خطاب به مالك 
اشتر مي فرمايد: »هرگز شرافت و شخصيت 
كسي وادارت نكند كه كار كوچكش را بزرگ 
بشماري و گمنامي انساني سبب گردد كه كار 

بزرگ او را كوچك پنداري.«
بدون شك امروز هر مسئولي در هر جايگاهي 
تنها با همين آموزه روشن مي تواند رفتاري 
عادالنه پيشه و حقوق ش��هروندان را در هر 
زمينه اي اعاده كند. باش��د كه پيرو راستين 

موالي متقيان باشيم. 
منابع:خبرگزاريايكنا
وپايگاهاطالعرسانيحوزه

حكومتاميرالمؤمنين)ع(نمونهاي
بارزازاحقاقحقوقشهرونديرا
تحققبخشيد.علي)ع(دردوره
خالفتتقريباًپنجسالهخويشدر
گفتارورفتارخود،توجهويژهايبه
حقوقعموميمردمداشتهاست

حسينگلمحمدي
سيس�تمقطعاس�تبرويدف�ردابيايي�د...كپي
مداركت�انرانياوردهايدنميتواني�مكارتانراراه
بيندازيم...كارش�مامربوطبهشعبهمانميشود...
اس�متانرادرليس�تنوبتبنويس�يدول�يبعيد
ميداني�مام�روزنوبتتانش�ود...چ�رااعتراض
ميكنيد؟حااليكيدوساعتهممعطلشويد،مگر
چهاتفاقيميافتد؟!...مس�ئولكارشمامرخصي

است،هفتهبعدبياييد...
بيشكهريكازشمامشابهاينعباراترابارهاو
بارهادرجايگاهيكاربابرجوعشنيدهايدوبدون
توجهبهوقتگرانبهاييكهبرايرفتنبهيكاداره
صرفكردهايددس�تازپادرازتربرگشتهايد.دو
نمونهازاتفاقاتيراكهبهتازگيبرايمافتادهاس�ت
برايتانروايتميكن�موقض�اوتراميگذارمبه
عهدهخودتانوكس�انيكهعاملچنيناتفاقاتي

هستند.
   

بيمهريدرمسكنمهر
يكي از دوستانم كه براي مس��كن مهر ثبت نام كرده بود 
سال ها در آرزوي صاحب خانه ش��دن انتظار مي كشد. تا 
اينكه امسال از طرف مسكن مهر پرديس پيامكي آمد كه 
وارد پروفايل خود در سامانه مسكن مهر شهر پرديس شويد 
و پيام خود را دريافت كنيد. لينك س��امانه هم در پايين 
پيامك درج شده بود. همراه دوس��تم وارد سامانه شديم. 
ديديم به به چه سايتي و چه دم و دستگاهي راه انداخته اند 
كه بيا و ببين. در بخش��نامه ها پيام را باز كرديم و متوجه 
شديم كه سند پنج برگي واحد دوستم بعد از گذشت هفت 
سال آماده تحويل است ولي براي حضور در مجموعه اداري 
مسكن مهر پرديس بايد وقت اينترنتي بگيريم و حتماً با 
پرينت نوبت قبلي به آنجا مراجعه كنيم در غير اينصورت 

جوابگوي ما نخواهند بود. براي لحظه اي احساس كرديم 
به انتهاي پيشرفت در تحقق دولت الكترونيك رسيده ايم. 
فكرش را بكنيد با وقت اينترنتي بدون هيچ معطلي كارتان 
انجام ش��ود. خالصه روز و س��اعت مورد نظر را مشخص 
كردي��م و پرينت آن را ه��م گرفتيم و با م��دارك الزم در 
روز مورد نظر راهي ش��هر پرديس ش��ديم. زمان انتخابي 
ما ساعت 10:30 بود و ما درس��ت در همان زمان تعيين 
شده وارد سالن مورد نظر ش��ديم. به باجه مشخص شده 
مراجعه كرديم، برگه پرينت وقت را به متصدي آن داديم 
و در كمال تعجب ديديم كه اسم ما را در يك ليست بلند 
باال نوشت. گفتيم ما وقت براي ساعت 10:30 گرفتيم چرا 
اسم ما را در اين ليست مي نويسيد؟ متصدي جوان كه كاًل 
اعصاب سر و كله زدن با ارباب رجوع را نداشت گفت: »اين 
وقتي كه گرفتيد همينجوري است بايد زودتر مي آمديد 
تا زودتر اسمتون در اين ليس��ت نوشته شود. االن 20 نفر 
جلوتر از شما در صف انتظار نشسته اند.« پرسيدم پس چرا 
وقت اينترنتي بايد بگيريم؟ گفت: »اي��ن وقت اينترنتي 
فقط به م��ا اعالم مي كند ام��روز چه تع��داد ارباب رجوع 
داريم همين. وگرنه هيچ ارزش ديگري ندارد!« پرسيدم 
حاال چند ساعت بايد منتظر باش��يم؟ گفت: »زياد طول 
نمي كشد شايد يك ساعت!« با خودم گفتم عجب! چقدر 
وقت و زماني كه مردم اينجا - براي كاري كه 10 دقيقه هم 

زمان نمي برد- صرف مي كنند بي ارزش شده است. 
گفتيم باش��د ما كه هفت سال انتظار كش��يديم اين يك 
ساعت را هم منتظر مي مانيم. به سالني كه مملو از جمعيت 
بود نگاه و گوشه اي براي ايستادن پيدا كرديم تا نوبتمان 
شود. يك ساعت گذش��ت خبري نشد. دوساعت گذشت 
خبري نشد. س��اعت يك بعد از ظهر بود و هنوز اسم ما را 
نخوانده بودند. به باجه اي كه س��ندها را تحويل مي دادند 
رفتم و از متصدي آن پرسيدم پس كي قرار است اسم ما را 
بخوانيد؟ گفت: »وقت اينترنتي گرفتيد؟« گفتم بله اسم 

هم در آن ليست نوشتيم. ليست مورد نظر را نگاه كرد. گفت 
اسم شما نيست. از كوره در رفتم و شروع كردم به اعتراض 
كه اين چه بساطي است شما راه انداختيد؟ وقتي مي گوييد 
نوبت اينترنتي بگيريد فكر كرديم به حقوق ش��هروندي 

احترام مي گذاريد؟ نگو شما فقط ادا درآورده ايد. 
خالصه با داد و بيداد سند ما را آوردند و امضا و اثر انگشت 
 گرفتند و سند پنج برگي را تحويل دادند. ) اين يعني اينكه 
هر جا داد و بيداد كردي حقت را ه��م مي تواني بگيري!( 
به دوس��تم گفتم بعد از اين همه مشقت خالصه صاحب 
خانه ش��دي مبارك اس��ت. خوش��حال به باجه تحويل 
واحد رفتيم تا ببينيم واحد دوس��تم را چه زماني تحويل 
مي دهند. آقاي مهندس��ي كه گويا مهندس ناظر هم بود 
به س��ند نگاهي انداخت و گفت يك س��ال ديگر تحويل 
مي گيريد. با چشماني گرد شده از تعجب گفتيم يك سال 
ديگر؟ يعني چه؟ كجاي دنيا سند را تحويل مي دهند ولي 
ملك را يك سال بعد؟ گفت س��ندي كه به شما داديم به 
اين معني نيست كه خانه را هم تحويل مي دهيم. همين 
كه يك سند دستتان هست خوشحال باشيد. گفتم عجب 
بساطي راه انداخته ايد، نه پول و وقت، نه حتي حق و حقوق 
آدم ها برايتان اهميت دارد... مهم نيس��ت مردمي كه در 
مسكن مهر، پولشان را هفت س��ال  به اميد صاحب خانه 
شدن  خوابانده اند زير بار فشار اجاره هاي سنگين كمرشان 

شكسته است. 
زمان با ارزش ترين دارايي انسان هاست كه اگر به درستي از 
آن استفاده نشود به هيچ قيمتي نمي توانيم آن را بخريم و 
جبرانش كنيم. اين دارايي با ارزش كه حق طبيعي و مسلم 
تمام انسان هاست، در كشور ما ارزشي ندارد و صدايي هم 
از كسي بابت از دس��ت دادن اين حق مسلم در نمي آيد. 
هيچ رئيس و مسئولي هم از مردم به خاطر گرفتن اين حق 
عذرخواهي نمي كند. چون تصور مي كنند اتفاقي نيفتاده 
و حاال ارباب رجوع يكي دو ساعتي معطل شده است. خب 

شايد اين برخوردها ناشي از اين نگرش غلط باشد كه مردم 
همه بيكار هس��تند و اين مردم تا تقي به توقي مي خورد 
صف هاي طوالني تش��كيل مي دهند و س��اعت ها در اين 
صف ها به انتظار مي ايس��تند، پس حاال چند ساعتي هم 
اينجا معطل باشند مهم نيست! همين تصورات غلط باعث 

مي شود به حقوق شهروندي بهايي داده نشود. 
سيس�تمهايهميش��هقطعوس��رگ�رداني

اربابرجوع
ماجراي قطعي سيستم از آن دست قصه هاي تكراري است 
كه بانك ها و بس��ياري از واحدهاي اداري كه مستقيماً با 
ارباب رجوع سروكار دارند مصداق آن هستند. در اين زمينه 
شعب تأمين اجتماعي گوي سبقت را از ديگران ربوده اند 
و تصورش را كنيد مستمري بگيران سالمند و خسته اي 
را كه براي تمديد دفترچه درمان چقدر بايد وقت بگذارند 

و اذيت شوند! 
حتماً كساني كه گذرشان به شعبه هاي تأمين اجتماعي 
افتاده است بي نظمي و وقت كشي كارمندهاي اين شعبه ها 
را با گوش��ت و پوس��ت خود لمس كرده اند. مثاًل در يك 
ساعت مشخص سيستم تمام شعبات قطع است ولي هيچ 
كس اين را به ارباب رجوع اعالم نمي كند تا او تكليف خود 
را بداند. كارمندها هم ارباب رجوع را به ش��عبه هاي ديگر 
پاس مي دهند بدون آنكه بگويند سيس��تم از مركز قطع 
است و رفتن شما به شعبه هاي ديگر فايده اي ندارد. چرا؟ 
چون مي گويند بگذاريد زمان ارباب رجوع در همين رفتن 
به شعبه هاي ديگر تلف  شود شايد سيستم وصل شد. اين 
همان حقي است كه زير پا له مي ش��ود و كسي اعتراضي 
نمي كند. بدون ش��ك تا وقتي هر كدام از م��ا به باارزش 
بودن وقت و زمان خود پي نبريم تا وقتي خود ما به حق و 
حقوق خود احترام نگذاريم هيچ سيستم و دستگاه دولتي 
و خصوصي هم خود را موظف به رعايت حقوق شهروندي 

ما نمي داند. 

سبكخدمترساني

ماج�رايقطع�يسيس�تمازآندس�ت
قصههايتك�رارياس�تك�هبانكهاو
بس�ياريازواحدهاياداريكهمستقيمًا
باارب�ابرجوعس�روكاردارن�دمصداق
آنهس�تند.دراينزمينهش�عبتأمين
اجتماعيگويسبقتراازديگرانربودهاند
وتصورشراكنيدمستمريبگيرانسالمند
وخستهايراكهبرايتمديددفترچهدرمان
چقدرباي�دوقتبگذارندواذيتش�وند!

ازبيمهريمسكنمهرتاسيستمهايهميشهقطع

نوبت اينترنتي بگيريد و ساعت ها در صف بايستيد!


