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سیاسی

مسئله اتباع دو ملیتی را با وزیر امور خارجه ایران درمیان گذاشتم
«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه بریتانیا اعالم کرد مسئله آزادی «نازنین زاغری»
شهروند انگلیسی-ایرانی را با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در میان
گذاشته است.به گزارش ایلنا به نقل از تایمز ،وی پس از نشست با وزرای امور خارجه ایران،
آلمان و فرانسه به میزبانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،در توییتر خود نوشت:
«در دیدار با ظریف مسئله تمامی اتباع دوملیتی بریتانیا را مطرح کردم».

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427  :

تلگرام 09128197782

دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه
گف��ت :در صورتی که آمریکا تحریمهای جدید علیه
کش��ور ما اعمال کند ،مس��کو این تحریمها را بدون
پاسخ نمیگذارد.
پسکوف به راش��اتودی گفت :طبق معمول ،اقدامات
تحریمی ،اعمال متقابل را در پی دارد و در این مورد (تحریمهای
جدید آمریکا) اصل اقدام متقابل اساسی است.
وی یادآورشد که اقدامهای متقابل در مواردی به گونهای انتخاب

تحریمهایجدیدآمریکابدونپاسخنخواهدماند

میشود که بهترین پاسخ با در نظر گرفتن منافع ما
داده شود .پسکوف توضیح داد :تصمیم در این مورد
را رئیس جمهوری روسیه میگیرد.
س��خنگوی پوتین ادامه داد :رسانهها فهرستهای
مختلف از تحریمها علیه روسیه را منتشر میکنند
که بسیاری از آنها دروغ از آب در آمده است.
وی گفت که باید منتظر بمانیم فهرست تحریمهای جدید آمریکا
منتشر و در آن صورت اقدام خواهد شد.

رسانههای روسی اعالم کردند که آمریکا در نظر دارد تحریمهای
جدید در مورد روسیه وضع کند.
روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نوشت :تحریمهای جدید آمریکا
 50شهروند روسیه را دربرمیگیرد.
به گزارش ایرنا،آمریکا از س��ال  2011روس��یه را تحریم میکند
و در س��الهای اخیر چند بسته تحریمهای مالی و اقتصادی در
مورد این کشور وضع شده و شمار زیادی از شهروندان و مقامهای
روس در این فهرستها گنجانده شده اند.

خبر ویژه

رهبر معظم انقالب درگذشت
حجت االسالم مظاهری را
تسلیتگفتند

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی ،با صدور پیامی درگذش��ت روحانی
خدمتگزار و واعظ شهیر حجت االسالم «مهدی
مظاهری» را تس��لیت گفتند.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام
رهبر معظم انقالب اسالمی ،به شرح زیر است:
بسمهتعالی
درگذش��ت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر
..
حجهاالس�لام آق��ای حاج مه��دی مظاهری
..
رحم��هاهلل علیه را ب��ه همهی دوس��تداران و
ارادتمندانوتربیتشدگانمنابرمؤثرآنمرحوم
مکرم و بازماندگان محترم
و باالخص به خاندان ّ
ایشان تسلیت عرض میکنم .زمزمهی معنویِ
دع��ا و نیایش آن مرحوم در ش��بهای جمعه و
س��حرهای ماه مب��ارک رمضان طی س��الهای
طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز
اصفهان است و امید است همواره برقرار باشد.
س ّید علی خامنهای

خبرگان

توضیحاتمجلسخبرگان
درباره جلسه رایگیری
انتخاب رهبر در سال ۶۸

مجلس خبرگان درپی انتشار فیلمی از جلسه
رایگیری مجلس خبرگان رهبری در تاریخ
 14خرداد  1368در فضای مجازی به توضیح
بخشهایی از جلس��ه انتخ��اب رهبری اقدام
کرد .به گ��زارش انتخاب ،در بخش��ی از این
توضیحات درباره میزان آراء آیتاهلل گلپایگانی
به عنوان کاندیدای رهبری میخوانیم :با اینکه
لیس��تهای مختلف��ی از حالتهای مختلف
رهبری شورایی نوشته ش��ده بود ولی وقتی
این گزینه در خب��رگان رای نیاورد ،تنها راه،
رایگیری برای رهبری افرادی بود که گمان
میرفت صالحیت این منصب را داشته باشند.
قانوناً انتخاب رهبر به دو سوم آرای نمایندگان
خب��رگان نیاز دارد .گزینهه��ای مختلفی در
مجلس خبرگان مطرح شد ولی اکثر اعضای
مجلس خبرگان که همگی مجتهد هستند،
هیچک��دام از آن بزرگ��واران را ه��ر چند که
مرجع تقلی��د بودند ،دارای صالحیت رهبری
نمیدانستند؛ حتی در مجلس خبرگان برای
رهبری یکی از مراجع بزرگوار آن زمان ،یعنی
آیت اهلل گلپایگانی رای گیری شد ولی ایشان
تنها  14رای موافق و  61رای مخالف داشتند.
طب��ق قان��ون وقتی رهب��ری ش��ورایی رای
نیاورده و باید ف��ردی به عنوان رهبر انتخاب
ش��ود ،باید قانوناً آن فرد عالوه بر مرجعیت،
صالحیت رهبری هم داش��ته باشند اما طبق
نظر خبرگان هیچک��دام از مراجع زنده زمان
صالحی��ت رهب��ری را نداش��تند ....کار ،گره
خورده ب��ود ...قانون اساس��ی موج��ود برای
انتخاب رهبر بعدی کافی نیست و اندیشیدن
چارهای برای این وضعیت بیشتر از هر نهادی،
بر عهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس
خبرگان بود .در همین راس��تا آیت اهلل سید
کاظم نورمفیدی امام جمع��ه گرگان نیز در
واکنش به برخی فضاسازیها پیرامون جلسه
مجل��س خبرگان رهبری در س��ال ۱۳۶۸در
خطبهه��ای نمازجمع��ه گفت:م��ن در این
جلسه حضور داش��تم و صحبتهایی درباره
این جلس��ه در فضای مجازی مطرح شده که
از اساس دروغ اس��ت.در این جلسه ایشان از
پذیرش این مس��ئولیت استنکاف میکردند
چرا ک��ه این موضوع مس��ئولیت س��نگینی
ب��ود و صحبتهایی که درب��اره موقتبودن
ای��ن مس��ئولیت مطرح ش��ده دروغ اس��ت.
امام خمینی(ره) پیش از فوت دس��تور دادند
که قانون اساس��ی کشور بازنگری شود و این
موضوع در ح��ال انجام بود که این موضوع با
فوت ایشان همزمان شد.
ب��ه گزارش فارس ،وی اف��زود :یکی از موارد
مورد تاکی��د امام خمین��ی (ره) این بود که
ش��رط مرجعیت برای مقام رهبری در قانون
اساسی حذف ش��ود و نیاز نیست رهبری از
مراجع تقلی��د باش��د.موضوع موقتی بودنی
که مطرح میش��ود این بوده که این موضوع
پ��س از بازنگ��ری در قانون اساس��ی به رای
گذاش��ته ش��ود که پس از انجام رایگیری،
مق��ام معظم رهبری با اکثریت آراء به عنوان
رهبر انتخاب شدند.

واکنش

درپنجمینکنگرهحزبهمبستگیمطرحشد

علیمطهری:مردمتصورمیکنند

همهدرحالدزدیهستند
علیمطهری:
بعد از حوادث اخیر ،مجلس و دولت نباید منفعل شود .اگر الزم است بنزین گران
شود ،بشود .اینطور نباشد بعد چند اعتراض عقب نشینی کنند .مصلحت جامعه
اقتضا میکند بنزین گران شود و یارانه برخی قطع شود

آفتاب یزد – گروه سیاس�ی :پنجمین کنگره
یک حزب اصالحطلب با حضور چهرهها و فعاالن
سیاسی در کشور برگزارشد .حجت االسالم مجید
انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی
سخنانی در این مراسم گفت :باید گفتگوها نسبت
به احزاب ش��کل گیرد و جا دارد احزاب مختلف
کشور با یکدیگر بنشینند و اتفاقات اخیر را بررسی
کنند که چرا چنین اتفاقاتی رخ داده اس��ت .وی
ادامه داد :مسئله حزب برای اقناع مردم و نمایش
دموکراسی در قانون اساسی ایران مورد توجه ویژه
قرار گرفت ولی هنوز تحزب به معنای گس��ترده
و موثر آن در کش��ور شکل نگرفته است .انصاری
تاکید کرد :چار های جز تش��کیل احزاب قدرتمند
نداری��م تا ماهیت امر به مع��روف و نهی از منکر
را بفهمن��د و توان امر و نهی کردن به گونهای که
موثر باش��د پیدا کنند و این امر جز با هم افزایی
مردم در قالب حزب امکان پذیر نیست.
حس��ین کمالی :آیا جایی تجزیه علمی ش��د که این
مردم برای چه به خیابانها آمدند و چه گفتند؟

حسین کمالی رئیس خانه
احزاب نیز در این مراس��م
با انتقاد از سیستم فعالیت
احزاب در کشور گفت :این
فعالیته��ا کاف��ی و خوب
نیس��ت ضمن اینک��ه نگاه
احزاب در حاکمیت مطلوب
نیس��ت .همه چیز باید در جه��ت فعالیت احزاب
شکل گیرد .متاس��فانه احزاب به درستی آموزش
ندیدند که بتوانند در سیس��تم رقابتی و برنامهای
کار و فعالیت کنند.
وی به جای خالی نقش احزاب در کش��ور اش��اره
ک��رد و گفت بع��د از وقایع اخی��ر ،برخی احزاب
گفتند باید گفتگوهایی ص��ورت گیرد اما بعضی
اصولگرایان گفتند اول باید تکلیفش��ان را در۸۸
مشخص کنند بعد برای گفتگو بنشینند .من فکر
میکنم شاید عاقالنه این باشد که به جای حرف
ساده لوحانه به حرف مردم گوش دهیم .بههرحال
عدهای آمدند و اعتراض کردند و مسائلی داشتند.
آیا جایی تجزیه علمی شد که این مردم برای چه
به خیابانها آمدند و چه گفتند؟
ای��ن فع��ال سیاس��ی اصالحطلب تصری��ح کرد:
زمینههای��ی به وجود آمده و ع��دهای در خیابان
اعتراض کردند .گرچه روشی که اتخاذ شد مبنیبر
آتش زدن و داد و بیداد توسط عدهای آشوبطلب
درست نبود اما دلیلش این است که روش منطقی
را در جامعه تروی��ج نکردیم و موقعیتی به وجود
نیاوردی��م که افراد معترض به ش��کل مناس��ب
حرفشان را به گوش مسئوالن برسانند .در حالت
عادی چقدر به مشکالت مردم رسیدگی کردیم؟
چن��د میلیون بیکار در کش��ور داریم چقدر دچار
افس��ردگی و اعتیاد و طالق شدهاند؟ این مسائل
را باید مهم ش��مرد و ارزیابی آن توس��ط دولت و
حکومت صورت بگیرد.

هفته گذش��ته یکی از س��ایتهای نفتی خبری
را با عنوان کش��ف فس��اد مال��ی در وزارت نفت
دولت آقای روحانی منتش��ر کرد و نوش��ت فرد
اختالسکنن��ده گرین کارت کانادا داش��ت و از
طریق ترکیه راهی این کشور شد.
پس از انتش��ار این خبر ،کس��ری ن��وری رئیس
روابط عمومی وزارت نفت اظهار کرد :مس��ئوالن
امور مالی مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی
اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی
از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند
که بالفاصل��ه موضوع را به مراج��ع اطالعاتی و

کمالی در پایان تصریح کرد :گفته ش��ده احزاب و
گروهها ،برنامه در کلیه مسائل ندارند اما ما برنامه
داشتیم و مدتها کار کردیم و برنامه ما در زمینه
اقتص��اد و فرهنگ و اجتماع ارائه ش��د اما نتیجه
نگرفتیم چون برنامهها به صورتی نیست که رقابت
به صورت سیاس��ت احزاب باشد و برنامهها باهم
رقابت کنند و هنوز یاد نگرفتیم براس��اس برنامه
پیش رویم و مس��ائل را به ش��یوه مدنی و درست
حل و فصل کنیم.
عل��ی مطهری :ام��روز فضای خوب��ی در مجلس و
دولت حاکم نیست

همچنی��ن در این مراس��م
علی مطهری نماینده مردم
ته��ران در خانه ملت گفت:
وجود ح��زب مزایا و عیوبی
دارد ک��ه البت��ه مزایای آن
میچربد.ه��ر حزب��ی یک
اتاق فکر برای کشور است.
ح��زب میتواند کادر ب��رای حکومت تربیت کند.
جلوگی��ری از ورود افراد فرصت طلب و حراف به
صحنه قدرت با تحزب ممکن است .آگاهی بخشی
به مردم و تسهیل کار مردم در انتخابات با حزب
ممکن است.
نماین��ده م��ردم ته��ران در مجل��س ادام��ه داد:
حزبپرس��تی و از بی��ن رفتن اس��تقالل فکری
اعضای ح��زب از معایب حزب اس��ت .همچنین
تعصب حزبی هم مانعی در راه استقالل است.
مطه��ری با بی��ان اینکه امام معتق��د بودند چون
حزب ،بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد
حزب روحانیون نباید تشکیل شود ،تصریح کرد:
امام در ابتدا با تش��کیل حزب جمهوری اسالمی
مخالف بود اما با اصرار مرحومهاش��می و ش��هید
بهشتی حزب جمهوری اسالمی تشکیل شد.
مطه��ری در ادامه به تحوالت و ناآرامیهای اخیر
در کشور اشاره کرد و اظهار داشت :بعد از حوادث
اخیر ،مجلس و دولت نباید منفعل شود .اگر الزم
اس��ت بنزین گران شود ،بشود .اینطور نباشد بعد
چند اعتراض عقب نشینی کنند .مصلحت جامعه
اقتضا میکن��د بنزین گران ش��ود و یارانه برخی
قطع شود.
وی افزود :دیدیم در عربس��تان بنزین گران شد.
البت��ه امتیازاتی در نظ��ر گرفتند .ام��روز فضای
خوبی در مجلس و دولت حاکم نیس��ت .انفعالی
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عمل میکنند.
وی اضافه کرد :برخی از اختالسهایی که گفتند،
معوقاتی است که وجود دارد ،مردم حس میکنند
همه در حال دزدی هستند و میگویند ما هم باید
دست به کار شویم.
محسنهاشمی:آیتاللههاشمیمعتقدبود
با فقر و جهل ،عدالت ایجاد نمیشود

محسنهاشمی رفسنجانی رییس شورای مرکزی
حزب کارگزاران نیز طی س��خنانی در این مراسم
گف��ت :همه خوب میدانیم در ایران امروز احزاب
مانند کش��ورهای توس��عه یافته س��ابقه طوالنی
ندارند و عمر حدودا یکصد ساله دارند.
وی اف��زود :کار احزاب در کش��ور پیچیده اس��ت
چ��را که باید نقش دی��ن را در کار درنظر بگیرند
و مرزه��ای این کار به خوبی مش��خص نیس��ت.
متاسفانه رشد سیاسی و اقتصادی با هم و بهطور
موزون ش��کل نگرفت��ه و در نهایت ای��ن احزاب
هستند که باید عدالت را در دستورکار قرار دهند.
رییس ش��ورای مرکزی حزب کارگ��زاران گفت:
اح��زاب باید در م��ورد سیاس��ت بینالمللی نیز
کار کنند اما هنوز نتوانس��تهاند در این قس��مت
ورود کنند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود با بیان
اینکه از حزب همبس��تگی تقاض��ا دارم اعتدالی
که آیتاهللهاش��می م��د نظر داش��تند را رعایت
کنند تا بتوانیم تمام مزیت کشور رابه کار بگیریم
تا بدون فش��ار به مردم پی��ش برویم ،اظهار کرد:
مرحومهاش��می اعتقاد داش��تند اگ��ر از ظرفیت
کش��ور بدون اف��راط و تفری��ط اس��تفاده کنیم
میتوانی��م نقش منطق��های و جهانی ایفا کنیم و
حتی بتوانیم مشکل فلسطین را حل کنیم .ایشان
معتقد بودند با فقر و جهل عدالت ایجاد نمیشود.
میرلوحی :بدون نهادس��ازی نمیتوان اندیش��ه و
گفتمان را در جامعه اثرگذار کرد

س��ید محم��ود میرلوحی
نی��ز در این کنگ��ره گفت:
مباحث��ی ک��ه در روزهای
اخیر فضای سیاسی کشور
را در برگرفت��ه ،فرصت��ی
است تا کار سیاسی تسهیل
شود و کس��انی که کار سیاسی میکنند در صدر
بنشینند و دغدغهای برای فعالیت نداشته باشند.

وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاض��ر فرصت برای
گفتگوی بین حزبی فراهم اس��ت ،اظهار داش��ت:
تالشهای��ی که در ش��ورای عال��ی اصالحطلبان
انج��ام گرفته باید از طری��ق آن بتوان این جبهه
فراگیر و موثر را در کش��ور س��ر و سامان داد و به
حزب نیرومند تبدیل کرد تا همه اصالحطلبان در
سراسر کشور گردهم آیند.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،ای��ن عض��ور ش��ورای عالی
اصالحطلب��ان با بیان اینکه اگ��ر نیروها با حضور
و تالش به میدان آیند ،میتوان کار تش��کیالتی
و س��ازماندهی را نهادینه کرد ،تصریح کرد :بدون
نهادسازی نمیتوان اندیشه ،ایدهها و گفتمان در
جامعه را اثرگذار کرد .باید س��اختارهای حزب ما
جدی تر عمل کنند.
محمد س��االری :محدود کردن مشکالت به دولت
روحانی ،تسویه حساب سیاسی است

محمد س��االری نی��ز طی
سخنانی با اشاره به اتفاقات
اخیر گف��ت :موج تخریبها
و س��یاه نماییه��ا و القای
ناکارآم��دی دول��ت در حل
معضالت کش��ور ،با حمایت
و همراه��ی ب��ی چ��ون و
چرای برخی تریبونهای رسمی و متاسفانه برخی
رسانهها صورت گرفت و آغاز این اعتراضات خیلی
زود از دس��ت معترضین خارج ش��د و در مواردی
همه ارکان نظام را مورد هجمه قرار داد و کس��انی
که س��عی در هدای��ت اعتراضات به س��وی دولت
تدبی��ر و امید و ش��خص رئیس جمهور داش��تند
در نوک پی��کان انتقادات مردم ق��رار گرفتند و با
ش��دیدترین برخوردها نس��بت ب��ه عملکرد خود
مواجه شدند.
ای��ن عض��و ش��ورای عال��ی سیاس��ت گ��ذاری
اصالحطلب��ان ،گفت :در خصوص ح��وادث اخیر
آنچه قابل ذکر اس��ت ،باور مطالبات به حق مردم
به خصوص درباره مش��کالت معیش��تی است که
ش��رایط نگران کنن��دهای را در کش��ور به وجود
آورده اس��ت ،مشکالتی که محدود کردن آن به
دولت آقای روحانی بی تردید یک تسویه حساب
سیاسی و نوعی انتقام گیری فرصت طلبانه است.
اگر چ��ه این مش��کالت نافی مس��ئولیت دولت
روحانی و ت�لاش کابینه برای تحقق ش��عارهای
انتخاباتی نیست.

اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی حزب همبستگی انتخاب شدند

حزبهمبستگیدرپنجمینکنگرهسراسری،اعضایاصلیوعلیالبدلشورایمرکزیوهیاتبازرسیاینحزبراانتخابکردکهاسامیآنهابهاینشرحاست-1:محمدساالری
 - 2علی اصغر احمدی  - 3محمود کلهری  - 4کریم ملک آسا  - 5شهامت هدایت  - 6احمد قاسمی  - 7علی رضا صادقی  - 8محمدرضا پوینده  - 9مهرداد مسعودی
-10عباسمیرزاابوطالبی- 11منصورکمالی- 12ناصررضاپور- 13علیتوکلی- 14هدایتاهللجمالیپور- 15علیداوطلب - 16فاطمهکیقبادی - 17حسیناحمدی
 -18سیدحسیندلبری -19عبداهللکعبی 20-مرتضیملکپور -21حمیدرضاشهبازی 22-مهدیگندمی -23حسنالماسی -24عیدمحمدنورائی -25علیداستانی
 -26ولی اهلل توکلی -27علی خسروی  -28ولی اهلل کاشکی  -29محمدرضا بهمئی  -30جلیل مقدم  -31یداهلل فضل الهی
همچنین ابراهیم اصغرزاده ،فاطمه نعمتالهی ،محمد کاظم کرمی ،مصطفی شریفی پور ،رسول بیات ،حبیباهلل ابراهیمی و محمد درافشان به عنوان اعضای علیالبدل
شورای مرکزی و اباصلت اصغری ـ علی اکبر نبی ئی ـ مرتضی شیخ به عنوان هیات بازرسی انتخاب شدند/.ایسنا

جزئیات اختالس در شرکت نفت

قضایی گزارش دادند.
به گفته نوری ،وزیر نفت دس��تور داده اس��ت تا
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت
نفت و همینطور حسابرس��ی داخلی این شرکت
ضمن انجام تحقیقات دقیق برای روشنش��دن
ابعاد موضوع و تعیین میزان سوءاس��تفاده اقدام
کنند .همچنی��ن وزیر نفت دس��تور برکناری و
آماده به خدمتشدن تعدادی از مسئوالن ذیربط
را که در انجام مسئولیتهایشان بیدقتی و اهمال
کردهاند هم صادر کرده است.
ب��ه گزارش ف��ارس ،این ف��رد که  30س��ال در

مدیریت اکتشاف ش��رکت ملی نفت مشغول به
کار بوده است با ورود به بخش مالی این شرکت
فرع��ی زیرمجموعه ش��رکت ملی نف��ت ایران،
توانست سوءاستفادههای مالی خود را از سال87
آغ��از و تا همین اواخر رقمی حدود 100میلیارد
تومان را به جیب بزند.
همچنی��ن فعالیت این فرد تا همی��ن اواخر نیز
ادامه داش��ته اما به محض مطلع شدن از بررسی
سوءاس��تفاده مالی توس��ط یک نهاد نظارتی از
کشور فرار کرده و به ترکیه گریخته است.
وی که مدارک اقامت در کش��ور کانادا را داشته

اس��ت قصد داش��ت در آخر هفته ترکی��ه را به
مقصد کانادا ترک کند که تا لحظه انتش��ار خبر
مش��خص نیس��ت که این کار را انجام داده و یا
اینکه نهادهای امنیتی کشور موفق شده اند وی
را دستگیر کرده و به کشور بازگردانند.
با این وجود جای بررس��ی ای��ن نکته هم وجود
دارد که چه نقاط ضعف مهمی در سیستم مالی
و نظارتی این شرکت وجود داشته است که یک
کارمند س��اده در طول این م��دت طوالنی و در
دوره مدیریت چند مدیر ،بدون جلب نظر توانسته
است چنین رقم قابل توجهی را اختالس کند.

معاون اول رییسجمهور:

آمریکا از برجام خارج شود،
آنها ضرر میکنند

اس��حاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور
در صفحه اینس��تاگرام خود نوشت :با افتخار
ب��ه آمریکاییها اع�لام میکنیم ک��ه اگر از
برجام خارج شوند ،این آنها هستند که ضرر
میکنند و ما آمادگی کامل برای هر احتمالی
را داریم و اگر ش��ما توافق��ات را به هم بزنید
مطمئ��ن باش��ید ایرانیها ع��زا نمیگیرند و
قادر هس��تند که مسائل خود را پیش ببرند و
مشکالت را حل کنند /.ایسنا

توئیت بازی سیاسی

 -1614آی��ا خیاب��ان پی��روزی؛ خیابان
ش��کوفه ،مقاب��ل کوچهه��ای احمدی و
خوشرو جزو شهرداری منطقه  14نیست
که وانت بارهای مزاحم و میوه فروشان این
مکان را جمعآوری کند؟ ()10/16
 -1113خیاب��ان ابن س��ینا ،منش��عب از
خیابان 17شهریور ،کم عرض است و زمان
چراغ قرمز آن طوالنی؛ در نتیجه خودروها
مجبورند پشت ترافیک معطل شوند .لطفاً
مسئوالن ذیربط به این موضوع رسیدگی
فرمایند)10/16( .
 -1015س��ابق از می��دان هفت��م تی��رـ
میدان مادر(محسنی)؛ میرداماد ،اتوبوس
ش��رکت واحد فع��ال بود .ب��ا راهاندازی
مترو ،اتوبوسه��ای این خط جمعآوری
شدند .از مسئوالن شرکت واحد تقاضای
راهاندازی دوب��اره اتوبوسهای مربوط را
داریم)10/16( .
 -1945س��اعت  22به بع��د در خیابان
پیروزی نیمی از خیابان توسط فروشندگان
پوش��اک و لب��اس زیر زنانه ،س��دمعبر و
راهبندان میش��ود .قابل توجه مسئوالن
ذیربط! ()10/16
 -1312اقدام مفید ش��هرداری؛ روزهای
گذش��ته یک��ی از همکاران گف��ت :برای
نظاف��ت برچس��بهای تبلیغات��ی ب��ا
137س��امانه ش��هرداری ته��ران تماس
گرفتم .از طرف ش��هرداری منطقه برای
رس��یدگی به محل ما مراجعه و نس��بت
به پاکس��ازی تراکتهای تبلیغاتی اقدام
کردند من هم برای صحت و سقم موضوع
با سامانه مربوطه تماس گرفتم ،همان روز
اقدام ش��د .خواس��تم از طری��ق روزنامه
مردمی و خوبتان از اقدام مفید شهرداری
قدردانی کنم)10/16( .
 -1512گران��ی کاغ��ذ ،مرثی��های برای
مطبوعات! یک بسته  18برگی کاغذA4
 500توم��ان خری��دم .یعنی ه��ر برگ
28توم��ان در صورت��ی ک��ه مدتی قبل
کاغ��ذ بس��یار ارزان تر بود .ح��اال درنظر
بگیرید یک رول کاغد برای چاپ روزنامه
چقدر است .واقعاً انتشار روزنامه یا مجله
ب��رای روزنامهها و مجلههای خصوصی با
این وضع نگرانکننده ،چه بار س��نگینی
به همراه دارد .مس��ئوالن باید برای رفع
مش��کل ایج��اد ش��ده چارهای اساس��ی
بیندیش��ند تا این موضوع مرثیهای برای
مطبوعات نباشد! ()10/17
 -1952برنامه جدید دورهمی با هنرمندی
مهران مدیری ،سروش جمشیدی و سحر
ولدبیگی ،طرفداران فراوانی دارد .اما زمان
پخ��ش آن دیروقت اس��ت و اف��رادی که
مایلاند برنامه دورهمی را ببینند چون باید
صبح زود س��ر کار بروند با مشکل مواجه
میشوند .از دست اندرکاران شبکه نسیم
خواهش��مندیم زمان پخ��ش آن را تغییر
دهند)10/17( .
 -1132موسس��ههای مالی و اعتباری از
دولتهای قبل راهاندازی ش��دند .مردم از
چگونگی عملکرد آنها اطالع نداش��تند
که نباید ب��ه آنها اعتماد میکردند .حاال
که پولها و تنها سرمایهش��ان را به آنها
سپردهاند باید با وساطت دولت پولهایشان
را پس بگیرند)10/17( .
 -1311شنبه  16دی هنگام غروب زمین
لرزهای به بزرگی  5ریشتر سرپل ذهاب را
لرزاند .امیدواریم مشکالت زلزله زدگان در
هوای سرد زمستان توسط مسئوالن رفع
شود)10/17( .
 -2114آیا شهردار تهران با اعتراضهای
ش میدان
فراوان��ی که درباره س��نگ فر 
بهارستان و خیابان 30تیر شده است ،به
این نتیجه نرسیده که نسبت به آسفالت
آنها اقدام و از رس��یدن ضرر و زیان به
خودروها پیشگیری کند؟ ()10/17
 -2215یک��ی از همکاران��م میگف��ت
روزهای گذش��ته به س��وپرمارکت محله
ما واقع در خیابان وحدت اس�لامی رفته
است .فروشنده قیمت هر شانه تخم مرغ را
13هزارتومان اعالم کرد .چون دستم بند
بود ،دو روز بعد برای خرید تخم مرغ رفتم،
گفت شانهای 15هزار تومان شده است! آیا
ظ��رف دو روز قیمتها باید اینگونه تغییر
کند و افزایش یابد؟ ()10/17

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

> حسام الدین آشنا -مشاور رئیس جمهور

> علی شکوری راد -فعال سیاسی اصالحطلب

> حشمت اهلل فالحت پیشه – نماینده اسالمآباد غرب

