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سیاسی

اعتراضات در نتیجه بی کفایتی روحانی نیست
صادق زیبا کالم ،فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص اعتراضات اخیر گفت :من
فکر میکنم که امکانات دولت در خصوص اینکه به مشکالت اقتصادی پاسخ گو
باشد ،محدود است .این گونه نیست که ما بگوییم این وضعیت نامطلوب اقتصادی
که موجبشده برخی معترضین به خیابانه ا بریزند ،در نتیجه بی کفایتی دولت آقای
روحانی است .واقعیت این است که دولت آقای روحانی پول و بودجه ندارد/ .جماران

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

واکنش
محمدهاشمی پاسخ داد:

اگرامروزآیتاللههاشمیبود
چه واکنشی نشان میداد؟

محمدهاش��می ،در واکنش به تجمعات اخیر
در شهرهای مختلف کشور گفت :در خصوص
این شرایط شاخصها و نصیحتهایی از امام
سراغ داریم که میتواند راهگشا باشد.
او گفت ،زمانی که در نوفل لوشاتو در خدمت
ام��ام بودم در اوایل بهم��ن  57بود که از کاخ
الیزه از طرف ژیسکاردس��تن ،رییس جمهور
فرانس��ه تماس گرفتن��د که نماین��ده کارتر
میخواه��د با ام��ام مالقات کند؛ ام��ام اجازه
دادند و او حدود  10شب خدمت امام رسید.
حرف اساس��ی ایش��ان این بود که شما ایران
نروید چون وضع ایران در حال حاضر مناسب
نیس��ت و ممکن اس��ت برای ش��ما خطراتی
داشته باش��د .گفتند در فرانسه بمانید و اگر
خواس��تید محل اقامت خ��ود را تغییر دهید.
بهمح��ض خروج او ،امام گفتند که روز جمعه
به ایران خواهند رفت .این خبر را رادیو فرانسه
پخش ک��رد و بختیار هم فرودگاه را بس��ت؛
در نهایت پس از یک هفته امام روز  12بهمن
به تهران رسیدند.
وی اف��زود :پ��س از آن اتفاق در ای��ران از امام
پرسیدیم که مبنای تصمیم آن روز شما چه بود؟
امام فرمودند کارتر که دوست من یا ملت من
نیست و دلش برای ما نسوخته؛ بنابراین معلوم
میشود توطئهای در کار بوده که شاید با سفر
من به ایران ،نمیشد آن را پیاده کرد و از اینرو
نمیخواستند در ایران باشم.
هاشمی با نقل خاطره دیگری از امام ادامه داد:
در مجلس دوم تعدادی از نمایندهها با تندی
صحبت میکردند و نقدهای تخریبی زیادی
داشتند که رادیو اس��راییل روی این موضوع
مان��ور میداد .واکنش ام��ام این بود که «این
تذهبون»؟ برای رادیو اسراییل خوراک درست
میکنید و اسراییل را شاد میکنید؟
هاش��می ادام��ه داد :با این ش��اخصها که از
امام س��راغ داریم ،وقتی این ناآرامیها شروع
ش��د ،دیدیم آقای ترامپ آمد و دلس��وز ملت
ایران ش��د؛ فردی که حتی اجازه خروج دارو
از آمریکا برای ارسال به ایران را هم نمیدهد
و از همان آغاز کارش ،در بخشنامههای خود
به طور مس��تقیم ایرانیان را خطاب قرار داد و
مشکالت زیادی برای آنها ایجاد کرد و تقریبا
ب��ه طور هفتگی علیه ای��ران صحبت کرده و
ملت ایران را تروریس��ت دانسته است .معلوم
اس��ت که چنین فردی دوس��ت مل��ت ایران
نیس��ت و بلکه دشمن ملت ایران است .مانند
بقیه مقامات آمریکا که خواس��تند که ترامپ
هر کاری میتواند انجام دهد یا رادیو اسراییل
و برخی از اعراب منطقه و حکومتهایی که تا
به حال از در دش��منی با ما وارد شدند و حاال
یک دفعه شدند دوست ملت.
هاشمی درباره ناآرامیهای اخیر گفت :ممکن
اس��ت بعضی از خواستههای معترضان مانند
گرانی و بیکاری به حق باشد اما چنین افرادی
از اینها حمایت میکنند که نش��ان میدهد
ش��یوه عملکرد گروه معترض شیوه درستی
نیس��ت؛ یعنی هم به زیان خودشان است هم
به زیان نظام و ملت .باید ببینند که چه کسی
از آنها حمایت میکند.
او در پاس��خ ب��ه این س��وال که اگ��ر مرحوم
آیت اهللهاش��می ام��روز در میان م��ا بودند
چه واکنش��ی به این اتفاقات نشان میدادند،
گفت :آیت اهللهاشمی ش��اگرد امام بود و در
این ش��رایط نیز راه و روش ام��ام را در پیش
میگرفت .مانند برخی از اتفاقاتی که پیش��تر
رخ داده بود و ایش��ان آمد و توانست اوضاع را
کنترل کند تا مسائلی که به زیان ملت است
رخ ندهد.
به گزارش انتخاب،هاش��می ادامه داد :اکنون
نمیتوان��م به طور قطع��ی اظهارنظر کنم که
اگر آقایهاش��می اکنون در می��ان ما بودند،
چه واکنشی نشان میدادند؛ اما شیوه ایشان
این بود که از این مس��ائل جلوگیری کند اما
روش و تشخیص ایشان بسته به شرایط بود.
در هر صورت آیت اهللهاشمی به گونهای رفتار
میکرد که معترض هم راضی باشد.

دولت
وزارت اطالعات:

برخی از عناصر و اغتشاشگران
ناآرامیهایاخیر
شناساییودستگیرشدند

وزارت اطالعات اعالم کرد که برخی از عناصر
و اغتشاشگران معاند و محرکین ناآرامیهای
اخیر ،شناس��ایی و تعدادی از آنها دس��تگیر
ش��دند .به گزارش ایرنا ،در بخش��ی از متن
اطالعی��ه وزارت اطالعات آمده اس��ت :ضمن
تشکر از هموطنانی که هوشمندانه صف خود
را از اغتشاش��گران و اخاللگران نظم عمومی
جدا کرده اند به آگاهی میرساند ،با اقدامات
اطالعاتی س��ربازان گمنام امام زمان (عج) و
کمکهای مردم عزیز در ایفای نقش اطالعات
 80میلیونی ،برخی از عناصر و اغتشاشگران
معاند و محرکین ناآرامیهای اخیر ،شناسایی
و تعدادی از آنها دستگیر شدند و سایر عناصر
نیز تحت پیگرد میباشند که بزودی برخورد
جدی با آنها صورت خواهد گرفت.

ایس�نا /محم��ود صادقی عض��و فراکس��یون امید
مجلس با بیان اینکه به نظر میرس��د رییسجمهور
یک��ی از بهترین موضعگیریهای چن��د روز اخیر را
در واکن��ش به اعتراضات و تجمعات داش��ته اس��ت،
گفت :ما برگزاری اجتماعات اعتراضی مس��المتآمیز
بدون تش��نج را تمرین نکردهایم و این مسئله باعث شده که این
اعتراضات متراکم به یکباره فوران کند.
رییس فراکس��یون شفافس��ازی و سالمس��ازی اقتصاد و انضباط

ناآرامیهامیتواندسیگنالمنفیدرحوزهسرمایهگذاریمنتقلکند

مالی مجلس در بخش دیگری از س��خنانش ،گفت:
بههرحال یک نابس��امانی در سیس��تم اداری وجود
داشته و این موضوع سپردهگذاران هم سبب تشدید
آن ش��ده اس��ت .به هر حال موضوع س��پردهگذاران
ح��دود ۱.۵ت��ا دو میلیون نفر را درگی��ر خود کرده،
از طرف دیگر نگرانی مردم از گرانیها هم مزید بر علت شده لذا نظام
و مسئولین باید اقداماتی را به فوریت انجام دهند تا معلوم شود به
مردم اعتماد دارند و اعتماد مردم را هم جلب کنند.

نماین��ده مردم ته��ران در مجلس با بیان اینک��ه دولت روحانی
تالش زیادی کرده تا در این چند س��ال از رش��د لجامگسیخته
باالی ۳۵درصدی تورم جلوگیری کرده و آن را مهار کند ،گفت:
به نظر میرس��د این ناآرامیها ممکن است به حرکتی که دولت
برای رشد اقتصادی شروع کرده ضربه بزند و سیگنال منفی برای
آرامش و امنیت در حوزه سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی
منتق��ل کند در حالیکه یکی از راههای اصلی اش��تغال ،تولید و
سرمایهگذاری است.

حسن روحانی در مورد رویدادهای اخیر دو مرتبه
با مردم سخن گفته است .ناظران ضمن تمجید از وی و
درخواست استمرار این رویه معتقدند او بایستی گفتگوی زنده و
بیپرده را در دستور کار خود قرار دهد

حاال نوبت گفتگوی زنده است
عبدالله ناصری :دولت باید با هماهنگی سایر ارکان حکومتی یک فضای باز را
ایجاد ،فرصت تعامل و گفتگو را با مردم فراهم کرده و روند کار تلویزیون را
تغییر دهد .روحانی در گام نخست باید کمی به خود بیاید و ببیند علی رغم
همه محدودیتهایش دارای چه جایگاهی است

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :دو شب پیش در
چهارمی��ن روز تجمعات اخیر یک خبر رس��انهای
شد ،خبری مبنی بر اینکه قراراست حسن روحانی
برای نخستین بار بعد از این حوادث در گفتگویی
زنده با مردم سخن بگوید ،اما اندکی بعدتر موضوع
زن��ده بودن ای��ن گفتگو ،کان لم یکن تلقی ش��د
دستآخر هم آنچه که روی داد نه گفتگوی رئیس
جمهور بلکه پخش سخنان ضبط شده او در جلسه
هیئت دولت پیرامون وقایع اخیر بود.
حس��ن روحانی دراین روزها دوبار ت��ا به حال در
تلویزیون ظاهر ش��ده ،پرس��ش اینجاست که این
حضور باید چگونه باش��د .آی��ا او باید زنده با مردم
سخن بگوید یا غیرمستقیم؟
نقشتلویزیون

عب��داهلل ناصری فع��ال رس��انهای در اینب��اره به
آفتابیزد میگوید« :دولت باید با هماهنگی سایر
ارکان حکومت��ی یک فضای ب��از را ایجاد ،فرصت
تعام��ل و گفتگو را با مردم فراهم کرده و روند کار
تلویزی��ون را تغییر دهد .روحانی در گام نخس��ت
باید کمی بهخ��ود بیاید و ببین��د علی رغم همه
محدودیتهایش دارای چه جایگاهی است».
وی تاکی��د میکن��د« :دولت میتواند بخش��ی از
مطالبات مردم را در گفتگوی بی پرده و مستقیم با
مردم پاسخ دهد».
ناصری درباره نقش صدا و س��یما در این ایام هم
حرفهایی برای گفتن دارد ،آن هم باتوجه به اینکه

صدا و سیما همواره یکی از منتقدان حسن روحانی
محسوب میشود .ناصری در اینباره اظهار میدارد:
«رئیسجمه��ور ب ه عنوان نفر دوم مملکت همواره
با صدا و س��یما مشکالتی داش��ت .رسانه ملی در
تمام این سالها جناحی عمل کرده است ،حسن
روحانی باید بحث برخورد صدا و سیما با خودش
را حل کند .در این روزها ،صدا و س��یما و روحانی
دیگر نمیتوانند با مخالفت گویی یکدیگر سر کنند.
آنها باید مشکالتشان با همدیگر را حل کنند».
وی در ارتب��اط با اینکه روحانی باید این روزها در
تلویزیون چگونه سخنرانی کند ،میگوید« :در این
راستا رئیسجمهور باید اوال به طور زنده و مستقیم
و ثانیا بیشتر از قبل با مردم صحبت کند».
ناص��ری همچنین با اش��اره به صحبتهای ضبط
شده روحانی در دو روز اخیر گفت« :رئیسجمهور
یک��ی از بزرگترین ایراداتش کم صحبت کردن با
مردم اس��ت ،این را هم میتوان به ناکارآمدی تیم
رس��انهای و س��خنگوی آن ارتباط داد ضمن آنکه
صدا و س��یما باید برای حل این مس��ئله به خود
آید .ب��ا این حال حرفهای اخی��ر روحانی حتی
به صورت ضبط ش��دهاش را هم باید نسبتا خوب
ارزیابی کرد».
بازهم محافظه کاری

روحان��ی اما حتی در حرفهای اخیر هم محافظه
کاری را پیش��ه کرده ،او به ج��ای صحبت درباره
پش��ت پرده اختالفات و وقایع اخی��ر تنها به این

جمله بس��نده کرده که فع�لا نمیخواهم در باره
پشت پردههای این حوادث سخنی بگویم .محمد
صادق جوادی حصار دیگر فعال رسانهای در اینباره
میگوید« :رئیس جمهور باید به اقتضای ش��رایط
صحبت کند .او نه کم و نه زیاد باید عین حقیقت
را بازگو کند ،به ش��عور مردم باید احترام گذاشته
ش��ود و در مقابل واقع بینی مردم باید سر تعظیم
فرود آورد .همین مردم بودند که از میان گزینهها
گزینهای انتخاب کردند که اقتضا میکرد».
او درباره عملکرد صداو س��یما دراین برهه ضمن
تاکید براینک��ه رئیس جمهور به عن��وان فرداول
اجرایی در کشور باید هروقت که میخواهد بتواند
با مردم و از طریق رسانه ملی صحبت کند ،گفت :
«این حق مردم است که از صداو سیمای خودشان
اس��تفاده کرده و حرفهای نماینده عالیشان ،در
قدرت را مستقیما و بدون هیچ واسطهای بشنوند».
جوادی حصار میگوید « :مردم باید از رسانه ملی
به نیکوترین وجه استفاده کنند .انحصار تلویزیون
یکی از همان رانتهایی بوده که عدهای خاص از آن
برخوردار بودند و یکی از عوامل شکاف بین دولت و
ملت همین برخورداریهای ویژه و رانتهای تمایز
بخشی است که گروهی از آن استفاده کردند».
این فعال سیاسی اصالح طلب درادامه خاطرنشان
میکند که« :مردم حفظ کیان خودشان را از حدود
امنیتی ،مادی و معنوی خیلی بهتر از دولتمردان
درک میکنن��د ،بنابراین حقای��ق را باید به مردم
همانطوری که هست و اتفاق افتاده بازگو کرد».

جوادی حصار:
مردم باید از رس�انه ملی به نیکوترین
وجه اس�تفاده کنند .انحصار تلویزیون
یکی از همان رانتهایی بوده که عدهای
خاص از آن برخ�وردار بودند و یکی از
عوامل شکاف بین دولت و ملت همین
برخورداریه�ای وی�ژه و رانته�ای
تمایز بخش�ی اس�ت که گروهی از آن
استفاده کردند
ج��وادی حص��ار ادام��ه داد« :مردم اگ��ر به صداو
سیما و نمایندگان خودشان اعتماد داشته باشند،
بههیچوجه دچار التهاب و سوء تفاهم نمیشوند».
تغییرمیکند؟

حال باید دید که آیا رئیس جمهور و رس��انه ملی
در روزه��ای آینده میخواهند تا اختالفات را کنار
بگذارند و در راستای منافع ملی کشور گام بردارند؟
گامی که مقدمات آن فراهم کردن یک فضای باز
رس��انهای در تلویزیون است ،به عبارتی تلویزیون
بای��د آینه تمام نمای همه اندیش��هها و گروههای
سیاس��ی  -اجتماعی کش��ور ش��ود و البته رئیس
جمه��ور نیز باید در این روزها در راس��تای همان
شعار ش��فافیت و بدون محافظهکاری ،با مردمش
حرف بزند ،درددل کند تا س��وءتفاهمات روبهرو را
برطرف نماید.

واکنش شورای شهر مشهد به اظهارات عجیب علمالهدی

آفتاب یزد -گروه سیاسی :آیت اهلل علم الهدی،
مشهور به بیان اظهارات و حرفهایی خاص است
که بعضا خیلی از مردم را هم به تعجب وا میدارد.
اظهاراتی از پافشاری به تعطیلی کنسرت گرفته تا
دعوت مردم به خوردن اشکنه.
علم اله��دی با تمامی این اح��وال در طول این
س��الها سعی کرده تا حرفهای خود را به خاطر
دی��ن و دغدغه مردم بداند و نه طرفداری از یک
گرایش سیاس��ی خ��اص تا اینک��ه او به تازگی
این ع��دم طرفداری از یک گرایش سیاس��ی را
بهکلی منکر شده و آن طور که روزنامه خراسان
نوش��ته ،او اظهار داش��ته" :ما شورای شهر را به
دلیل اختالف داخلی خودمان از دس��ت دادیم.
س��قف آرای ما در ش��ورای شهر  ۴۵۰هزار رأی
بود و س��قف جریان رقیب م��ا  ۲۵۰هزار رأی و
چون ما با هش��ت فهرست وارد انتخابات شدیم،
باختی��م… صرف این که یک آقایی را کمتر و
یکی را بیش��تر قبول دارید ب��ه آن میارزید که
پایگاه قدرت را از دس��ت بدهیم؟ جواب خدا را
چه میدهید؟… یکی از دوستان آمد و نامهای
ب��ه بنده داد و گف��ت میگویند چ��ون با آقای

فالنی به جمعبندی نرس��یدیم ،تصمیم گرفتیم
خودم��ان فهرس��ت بدهیم .این نام��ه با امضای
س��ه نفر از سه جریان و تشکل بود .گفتم برو به
این سه نفر بگو شما بروید ،...عرق بخورید و انواع
فس��ق و فجور را بکنید ،بعد هم توبه کنید ،خدا
شما را میبخشد اما این گناهی که شما در حال
ارتکاب آن هس��تید که ممکن اس��ت سرنوشت
اس�لام و مس��لمین در دس��ت غیر بیفتد حتی
اگ��ر تا روز قیامت انواع عبادتها را انجام دهید،
جهنمی مس��لم هستید ،زیرا خیانت به اسالم و
مسلمین کردید».
یک واکنش

اظه��ارات علم اله��دی آن قدر عجی��ب بود که
واکنش برخی از اعضای ش��ورای ش��هر مشهد
از جمله حسن حس��ینی پویا نماینده پنجمین
دوره ش��ورای اسالمی شهر مش��هد را به همراه
داشت؛ کسی که در کانال تلگرامی شورای شهر
مشهد در یادداشتی نوشته است:
«ب��اورم نمیش��د که ام��ام جمعه ش��هرمان و
نماینده ولی فقیه در اس��تان خراس��ان رضوی

چنین سخنانی گفته باش��د! فروکاستن جایگاه
فراجناحی او به لیدری یک جناح سیاس��ی آن
هم با آن ادبیات بسیار بعید مینمود .لذا شخصاً
به روزنامه خراس��ان رض��وی مراجعه کردم تا از
صحت و سقم خبر آگاه شوم .متأسفانه واقعیت
داش��ت! و باز ه��م از مواضع و ادبیات ایش��ان،
بیشازپیش شگفت زده ش��دم! در این سخنان
به من و دیگر نمایندگان مردم مشهد در شورای
ش��هر و بالطبع به مردم فهیم و شکیبای مشهد
مقدس نیز اتهامات بی اساس��ی وارد ش��ده که
واجد جنبه مجرمانه اس��ت .اتهام :غیر مسلمان،
جریان باطل ،ش��یطانی بودن پی��روزی جریان
مقابل و ...از جمله این موارد است".
آی��ت ا ...علم الهدی که در جای��گاه یک چهره
و ش��خصیت مذهب��ی ،عبای ارش��اد الاقل یک
ش��هر را برتن دارد و مسئولیتی خطیر بردوش،
گاهی آنقدر غرق درعرصه سیاس��ت شده که از
ی��اد میبرد باید حرمته��ا را فراتر از بازیهای
جناح��ی ارج نه��د؛ او بای��د به مثاب��ه یک الگو
رفت��ار بنمای��د .او این بار از نصیح��ت مردم به
اش��کنه خوردن ،گذر کرده و اینگونه عدم رای

ب��ه اصولگرای��ان را توصیف میکن��د .اظهاراتی
رادی��کال که در ش��رایط فعلی ک��ه بیش از هر
زمان��ی به اتح��اد نیاز داریم به صالح نیس��ت و
آنقدر قدرت سیاسی نیز ارزش ندارد که چنین
ب��ی محابا بخواهیم عدم رای ب��ه اصولگرایان را
بدترین گناهان توصیف کنیم.
عل��م الهدی اگ��ر واقعا چنین اظهاراتی داش��ته
بیتردی��د به پاس احترام به مردم نیز که ش��ده
میبایست پاسخگو باشد.

تاجرنیا:

برخی برای ضربه به دولت از هرگناه کبیرهای استفاده میکنند

ایلنا /علی تاجرنیا فعال سیاس��ی اصالح طلب،
در پاسخ به این س��وال که ابتدا این اعتراضها
در مش��هد و در مخالفت با دولت مطرح شد اما
بعد از آن ماجرا ابع��اد دیگری پیدا کرد ،گفت:
در ابتدا هم این افراد فکر نمیکردند که مسئله
چنین گستردگی پیدا کند.
تاجرنیا با بیان این که «متاس��فم امروز برخیها
مناف��ع جناح��ی را ب��ر مناف��ع کش��ور ترجیح
میدهند» عنوان کرد :شما هنگامی که سخنان
برخی تریبونداران را میشنوید تعجب میکنید
ک��ه چگونه این س��خنان بر زب��ان میآید ،این

ن میدهد آنها معتقدند که اعتراض
رفتارها نشا 
ب��ه دولت ب��ا تحمیل ه��ر هزینهای به کش��ور
الزم است.
وی تاکی��د ک��رد :در واق��ع ای��ن گ��روه برای
بیرونکردن رقیب از هر ابزار و شیوهای استفاده
میکنن��د .این افراد همانهایی هس��تند که از
آقای احمدینژاد حمایت کردند ،احمدینژادی
که امروز با تمام ارکان کش��ور مخالت میکند و
امروز هم پاسخگوی رفتار خود نیست.
این نماینده مجلس شش��م گفت :متاسفانه این
گروه از تجربه گذشته درس نگرفتهاند که شروع

چنین اتفاقاتی میتواند دست خودمان باشد اما
مابقی ماجرا خیر ،این تجمعات سازمانیافته در
مقابل مجلس ش��روع ش��د اما در دیگر شهرها
مخصوص��ا ش��هرهای فرودس��ت و کوچک هم
رخ داد.
وی خاطرنش��ان ک��رد :ای��ن گروه از ه��ر گناه
کبی��رهای اس��تفاده میکند تا ب��ه دولت ضربه
بزند؛ معتقدم ع�لاوه بر اینکه باید با عوامل این
موضوع برخورد ش��ود ،نباید از یاد ببریم که به
خواستههای مردم توجه کنیم .دولت برای این
که به مردم اطمینان دهد باید فاصله حقوقی و

مالی را که در کشور وجود دارد از بین ببرد و با
فساد برخورد کند.
تاجرنیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه
عدهای معتقدن��د عدم برخورد ب��ا احمدینژاد
باعث ش��د عدهای دس��ت به رفتارهای مخرب
بزنند نظر ش��ما در این باره چیست؟ گفت :این
حرف که آقای احمدینژاد یک سری رفتارها را
داشته و ما باید با آن برخورد کنیم درست است،
اما درباره اینکه بخواهیم او را عامل حرکتهای
اخی��ر بدانی��م ،بای��د بگوی��م ب��ه ای��ن فرضیه
معتقد نیستم.

توئیت بازی سیاسی

 -1347انجم��ن صنف��ی روزنامه نگاران
اطالع رس��انیکند؛ یکی از دوستان گفت
که ظاهرا انجمن صنف��ی روزنامه نگاران
دوباره فعال ش��ده و عضوگیری میکند.
لطفا رئی��س انجمن درب��اره این موضوع
اطالع رسانی کند)10/9( .
 -0916چرا زیرگذر امیرکبیر ،منشعب از
خیابان17شهریور همیشه مسدود است؟ با
گذشت سالها از این موضوع ،از شهرداری
تقاضای رسیدگی داریم)10/9( .
 -1712صندلی بیشتر اتوبوسهای خط
می��دان هفتم تیرـ بل��وار نیکنام با توجه
به مسافت طوالنی ،اس��تاندارد نیست و
کثیف هم هست .لطفاً مسئوالن شرکت
واحد نس��بت به تعویض صندلیها اقدام
کنند)10/9( .
 -2315در مقابل ایستگاه مترو میرداماد،
خودروهای مس��افربر با صدای ناهنجار از
مس��افران میخواهند برای سوار شدن به
تاکس��ی یا سواری به آنان مراجعه کنند و
این مسئله بر اعصاب ساکنان و مسافران
تأثیر منفی میگ��ذارد و باعث نارضایتی
آنان است .مسئول رسیدگی به این گونه
مسائل کیست؟ ()10/9
 -2210سازمان تاکسیرانی رسیدگی کند؛
هر روز تعدادی تاکس��ی در پایانه شرکت
واحد شهید حقانی توقف و خاک میخورند.
چرا تاکسیها که باید در خدمت مسافران
باش��ند ،در این مکان جا خوش کردهاند؟
از سازمان تاکسیرانی تقاضای رسیدگی و
پاسخگویی داریم)10/9( .
 -1148قیمت گوشت قرمز در هر قصابی
از زمین تا آسمان تفاوت دارد .آیا مسئوالن
توانایی رسیدگی به این موضوع را ندارند
تا نسبت به همسان سازی قیمتها اقدام
کنند؟()10/9
 -1417دیاب��ت را ج��دی بگیریم؛ برخی
از بیم��اران دیابتی با این ک��ه از بیماری
ش��ان اطالع دارند ،اما پرهیز نمیکنند و
به خودشان آس��یب میرسانند.ای کاش
چنین افرادی با رعایت و پرهیز از خوردن
شیرینی جات ،بیشتر به فکر سالمتی شان
باشند)10/9( .
 -1219تعطیلی جایگاه عرضه س��وخت؛
بیشتر شبها از جمله جمعه  8دی ساعت
 21جایگاه عرضه سوخت در میدان شهدا
تعطیل بود .علت تعطیلی بیش��تر مواقع
جایگاه مربوط چیست؟()10/9
 -1722عل��ی رغ��م تبلیغاتی ک��ه برای
اینترنت مخابراتی میش��ود ،مس��ئوالن
ش��رکت مخابرات خیابانه��ای پیروزی
و نبرد ش��مالی میگویند به دلیل اینکه
فیبرهای نوری پُر ش��ده است ،نمیتوانیم
به برخی مشترکان اینترنت  ADSLارائه
کنیم .علت چیست؟()10/9
 -1614خیابان خاوران را دریابید! متأسفانه
خیاب��ان خ��اوران دارای دس��تاندازهای
فراوان��ی دارد و مح��ل عب��ور خودروهای
 B.R.Tمدتهاس��ت در دس��ت تعمیرات
اس��ت و روش��نایی خیابان هم نامطلوب
است .کاسبها و وانت بارهای میوه فروش
نباش��ند ،خیابان در تاریک��ی فرومیرود.
لطف��اً این متن را چ��اپ کنید بلکه مورد
توجه شهرداری منطقه  15و شرکت برق
قرار گیرد)10/9( .
 -1312جمع��ه هش��تم دی ،در جم��ع
دوس��تانهای بودی��م ،ع��دهای از کارگران
و کارمن��دان درب��اره گرانی و مش��کالت
اقتصادی و پایی��ن بودن حقوق و کاهش
قدرت خرید ،سخن میگفتند و از وضع
موجود ناراحت بودند و تمام این مشکالت
را به گردن دول��ت انداختند ،آنهایی که
کمی با انصاف تر بودند ،گفتند این مسئله
هیچ ارتباطی به دول��ت ندارد برخیها هم
ب��ر این عقی��ده بودند ،چه طور یک ش��به
بیش��تر قیمتها گران میشود و یک شبه
تصمیمهایی گرفته میشود و فردا صبح که
از خواب بیدار میشویم میبینیم مایحتاج
ضروری مردم نس��بت به روزهای گذش��ته
افزایشقیمتدارد.پسمقصراصلیاینگونه
گرانیها کیست؟ در پاسخ به دوستان گفتم
مس��ئله گرانی و مش��کالت اقتص��ادی از
دولت دکتر روحانی به وجود نیامده اس��ت،
بلکه از س��الهای گذش��ته جریان داشت،
در دولته��ای قبلی قیمت نف��ت گرانتر
بهفروش میرفت ،اما اکنون با قیمت پایین
و کفگیر به ته دیگ رسیده است! ()10/9
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