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ترکیه با عملیات نظامی در سوریه امنتر نمیشود

فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اعالم
حمایت این اتحادیه از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد
که ترکیه هرگز نمیتواند از طریق عملیات نظامی در شمال سوریه
امنتر شود.به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،وی در سخنرانی
در برابر پارلمان اروپا گفت :حل پرونده ســوریه از طریق گشودن
جبهههای جدید ممکن نیست ،امنیت واقعی باید بر حل سیاسی از
طریق مذاکرات استوار باشد.
این مسئول اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرد :جنگ نباید صلح

را دســت نیافتنی کند ،باید بر مبــارزه با گروههای
تروریستی متمرکز بود که سازمان ملل آنها را مشخص
کرده است .ترکیه به عنوان کشوری ضامن برای روند
آستانه نقش مهمی را ایفا میکند و مسئولیت خاصی
را در این خصوص بر عهده دارد .موگرینی هشدار داد
که عملیات ترکیه در عفرین سوریه میتواند راهحل سیاسی برای
درگیریهای سوریه را منحرف کند .وی تاکید کرد :عملیات عفرین
پیامدهای سیاســی بر تعادل داخلی در آینده ســوریه به مقیاس

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

وســیع و تاثیرات بالقوه بر مذاکرات سیاسی خواهد
داشــت چرا که تشدید درگیریها میتواند فرصتها
برای راهحل سیاســی این بحران را از بین ببرد .همه
ما باید از مذاکرات تحت رهبری ســازمان ملل در ژنو
حمایت کنیم .جنگ سوریه هنوز تمام نشده است .ما
عمیقا نسبت به جبهه جنگ جدیدی که در سوریه باز شده نگرانیم.
این نگرانی ما ابتدا به خاطر شرایط انسانی است .مردم سوریه دیگر
طاقت جبهه جنگ جدید و بحران تازهای ندارند.

رهبر کرهشمالی به منظور تعدیل نگاهها به این کشور
یکی از نزدیکان خود را راهی کره جنوبی کرده است

دست به دامان خواهر
نیمههای دی ماه امسال بود که رهبر کرهشمالی اظهاراتی متفاوت با گفتههای
همه این چند ساله مطرح کرد .او به جای تهدید و موشک پراکنی و مانور دادنهای
سیاسی و البته جنگهای لفظی پشت تریبون ،از تالش برای بهبود روابط
و توان تغییر شرایط موجود گفت؛ آن هم از بهبود رابطه با کره جنوبی (!)

اعمال فشــارهای جدید علیه کره و
تحریمهای پشت ســرهم به شکلی
بود که حاال عدهای احساس میکنند
کرهشمالی بهترین راه برای بهبود این
شــرایط را تغییر تاکتیکش نسبت به
کرهجنوبی دانســته است .به عبارتی
رهبر کرهشــمالی از یــک ماه پیش
از بهبود رابطه با کرهجنوبی ســخن
میگفت و سپس المپیک زمستانی را
بهانه خوبی بــرای بهبود این رابطهها
توصیف میکرد و تیمهاکی و ســپس
خواهر خود را روانه کره جنوبی کرد
ادامه از صفحه اول:
البته نباید این موضوع را هم از قلمانداخت که پرچم
اتحاد دو کره ،پرچم غیررسمی است که برای نشان
دادن اتحاد ورزشی تیمهای کره جنوبی و کرهشمالی
اســتفاده میشــود و پیشتر در ســال  ۱۹۹۱در
مســابقات قهرمانی تنیس روی میز و در مسابقات
جام جهانی جوانان فیفا استفاده شده است .این پرچم
را در مراسم افتتاحیه المپیکهای  ۲۰۰۴ ،۲۰۰۰و
 ۲۰۰۶نیز دیده ایم.
خواهررهبرکرههمهست

اما در تمام این ســالها هیچ گاه اتحاد عملی دو کره
به شکلی که در المپیک زمستانی کره جنوبی هویدا
شــده ،پیدا نبود .از همین رو بسیاری این اتحاد را
میمون میدانند و متفاوت با همه اتحادهای نمادین.
ناگفته نماند که در ماجرای المپیک زمستانی کره
جنوبی حوادث دیگری نیز در شرف اتفاق است .مثال
اینکه خواهر رهبر کرهشــمالی که به طور روزافزون

در حال تبدیل شدن به شخصیتی برجسته در کادر
رهبری این کشور است ،در جمع هیئت نمایندگان
پیونگیانگ به کره جنوبی میرود .هرچند دراین سفر
رئیس کمیته رهبری ورزش ملی کشور کره و رئیس
آژانس امور دو کره نیز همراه با کیم یو جونگ خواهند
بود .اما حقیقت این است که حضور عضوی از خانواده
کرهشمالی در سئول ،المپیک زمستانی کره جنوبی،
روابط بین دو کشور را در چنین شرایطی وارد فاز تازه
تری کرده است .موضوعی که میتواند به معنای به
جریان افتادن خونی تازه در رگهای پیونگ یانگ –
سئول باشد .کرهشمالی همچنین یک هیئت ۲۸۰
نفری را از طریق مرز زمینی به المپیک کرهجنوبی
اعزام کرده تا ورزشکاران را مورد تشویق قرار دهند.
البته درایــن بین نباید مقامهــای ملی المپیک و
روزنامهنگاران کرهشمالی را هم فراموش کرد.
نیمههایخالیلیوان

اما همه چیز هم به همین خوبی که به نظر میآید
نیســت .اتحاد بین دوکره در المپیک زمســتانی با
حاشیهها و اما و اگرهایی نیز همراه است .نمونه اش
ماجرایکشتیهنرمندانکرهشمالیاست.کرهشمالی
از کره جنوبی خواسته تا آنها سوخت رسانی به این
کشــتی را تهیه کنند .کرهجنوبی هم اعالم کرد
تامین سوخت درخواستی از طرف کرهشمالی برای
کشتی حامل بیش از  ۱۰۰هنرمند همسایه شمالی
خود بــرای حضور در بازیهای زمســتانی را مورد
بررسی قرار میدهد .ظاهرا کرهشمالی از کرهجنوبی
خواسته است تا سوخت کشتی  ۹۷۰۰تنی را تامین
کند .کرهشــمالی تحریم است از جمله در سوخت.
برای همین هم کره جنوبی گفته با ایاالت متحده
آمریکا و سایر کشورهای مرتبط درباره تامین سوخت
کشتیمذکوررایزنیمیکندتامشکلیبابتتحریمها

شکوریراد :

اعتراضات اخیر تلنگری به اصالح طلبان بود

علی شــکوریراد فعال سیاسی اصالح طلب در
گفتوگو با ایســنا به زمینههــا و علتهای بروز
اعتراضــات در دی ماه گذشــته پرداخت و این
حوادث را تحلیل کرد .در ادامه بخشهایی از این
توگو را میخوانید:
گف 
* اگــر میخواهیم در کشــور اصالحی صورت
بگیــرد باید تعارضات و فاصلهها را کاهش دهیم.
اصالحطلبان درصدد این هستند که تا جایی که
امکانپذیر است جامعه رادیکالیزه نشود.
* اینکه مردم را به دو قســمت تقســیم کنیم و
بگوییم عدهای هستند که در راهپیماییها شرکت
میکنند و عدهای که در آن حضور پیدا نمیکنند؛
سودی ندارد.
* من میگویم ایرادی ندارد که عدهای میگویند
جریانهای سیاســی در کشــورمان منحصر به
اصالحطلبان و اصولگرایان نیست؛ جناح سومی
هم تشکیل شــود اما معلوم باشد از کجا و برای
چه آمدهاند.
* بخش بزرگی از نارضایتیهای مردمی موضوعات
اقتصادی و معیشتی است ولی میخواهم بگویم
که این بســتر اقتصادی همواره بود اما منجر به
اعتراضات نمیشــد .آن چیزی که باعث شد این
بســتر به حرکتهای اعتراضــی بینجامد و بعد
بهصورت اغتشاشــات در بیاید به ورود کســانی

تفاوت پالسکو و ساختمان
وزارت نیرو
ادامه از صفحه اول:
شرایط سختی بود که آتشنشانان توانستند از عهده
آن به خوبی بر بیایند .از ســوی دیگر نکته مثبت
ماجرا اینجا بود که با کنترل خوب توانســتند در

بر میگردد که ســعی کردند از این نارضایتیها
سوءاستفادهکنند.
* علیرغم اینکه برخی شعار سردادند «اصالحطلب،
اصولگرا دیگر تمام است ماجرا» میبینیم که اصالح
طلبی سر جایش باقی است .اصالحطلبی نه متعلق
به شــخص و نه متعلق به یک جریان است بلکه
حرکتی اصیل اســت که مردم آن را از صد سال
پیش یا پیشتر آغاز کردهاند .مردم همواره جریان
اصالحطلبی را در طول تاریخ دنبال کردهاند.
* برخالف اینکه عدهای میخواهند این موضوع
را نادیــده بگیرند طالییترین دوران عمر انقالب
اسالمی از لحاظ شاخصهای اقتصادی و اجتماعی
دوران اصالحــات بوده اســت .بــه همین دلیل
نمیتوانبهحرفآنهاییکهمیگوینداصالحطلبان
هم نتوانستند کاری بکنند ،توجه کرد..
* االن دورهای اســت کــه یــک رئیسجمهور
اصولگرای معتدل بر سرکار است و اصالحطلبها از
او حمایت کردند اما عدهای آدرس غلط می دهند
و میگویند اصالحطلبها بر سر کار هستند.
* شعاری که علیه اصالحطلبان در اعتراضات اخیر
سر داده شد آنها را از ادامه راه باز نمیدارد اما باعث
میشود که به پیام این شعار فکر کنند .قضایای
اخیر تلنگری به اصالحطلبان بوده اســت که در
شیوههای خودشان تاملی داشته باشند.
همان ساعتهای اولیه تمام افراد داخل ساختمان
وزارت نیرو و حتی ساختمانهای اطراف را تخلیه
کنند و خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت .اما
مسئله اینجاست که عدهای آتشسوزی ساختمان
وزارت نیرو را با حادثه پالســکو مقایسه میکردند
در صورتی که این دو کامال با یکدیگر فرق داشت.
پالسکو به دلیل ساختار ،سقفهای کاذب و مواد و
وسایلی که در آن وجود داشت ،باعث شده بود که

رخ ندهد .از سویی هم جمعی از مردم کره جنوبی با
همراه داشــتن پرچم کشورشان و آمریکا از کشتی
حامل تعدادی از هنرمندان کرهشمالی که برای اجرا
به بازیهای المپیک زمســتانی  ۲۰۱۸کره جنوبی
سفر کردهاند ،با اعتراض استقبال کردند .ناگفته نماند
که کشــتیهای کرهشمالی نمیتوانند در بندرهای
کرهجنوبی لنگر بیندازند و مســئوالن کره جنوبی
برای مدت کوتاهی به مناسبت المپیک زمستانی این
ممنوعیترابرداشتهاند.
تاکتیکجدیدکرهشمالی

همه این اقدامات و اتفاقات نشــان میدهد که انگار
دراین میان فقط پای اصالح و بهبود یک رابطه به
منظور اهداف دیپلماتیک و انسانی در میان نیست.
کافی است در اینباره نگاهی به اظهارنظرهای مقامات
غربی در قبال کرهشمالی بیندازیم.
مایک پنس معــاون رئیس جمهــوری آمریکا در
ژاپن ،پیش از حضور در مراســم افتتاحیه بازیهای
زمستانی در کره جنوبی قول داد که واشنگتن کمپین
فشارهای حداکثری را بر کرهشمالی تشدیدکند و با
توکیو همکاری دارد.
او تاکید کرده که تمامی گزینهها بر روی میز است
و آمریکا برخی از تسلیحات پیشرفته نظامی خود را
در ژاپن و منطقه برای حفاظت از آمریکا و متحدانش
مستقر کرده و این روند را ادامه میدهد .این در حالی
است که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس
توگوی تلفنی در خصوص مســئله
هم در یک گف 
کرهشمالی صحبت و بر لزوم افزایش فشارها بر این
کشور تاکید کردند.
از طرفــی دیگر امــا جنگ لفظی بیــن آمریکا و
کرهشمالی هم به اوج خود رسیده است تا حدی که
اخیرا از ترامپ به عنوان یک "کثیف" و "بوگندو" یاد

ابالغیههایمبارک
ادامه از صفحه اول
این دو ابالغیه در فاصله یک روز باهم ،این
پرســش را ایجاد میکند که آیا به راســتی
صرف این ابالغیهها میتواند راهکار خوبی
برای مبارزه با مسیر رانت و فساد در کشور
باشد ؟ و یا اینکه تنها یک اقدام نمادین برای
خوراک رسانههاست ؟
درپاسخ به این ســوال باید یاد آور شد که
اساسا بخشــی ازابالغیهها ،متاثر از قوانینی
است که مجلس برعهده دولت میگذارد نظیر
قانون تعارض منافع که در حال اجراست و
مقامات اجرایی از دو شغله بودن یا استفاده
از موقعیتشان در مشاغل و عناوین دیگر منع
شدهاند.
قوانین مشــابه دیگری هم هستند که مانع از
عضویت همزمان مقامات اجرایی یا مسئولین
حکومــت در هیئتهای مدیــره یا بخش
خصوصی است ،اینها بخشی از قوانین است
که دولت را موظف میکند تا با عمل به آن،
بدنه اجرایی کشوررا منشأ رانت نکند.
اما درباب ایــن دو ابالغیه جدید باید گفت
اینکه آنها اعالم عمومی و برروی آن تبلیغات
خبری میشود ،حاوی پیامهای سیاسی است.
پیامهای سیاسی که جهتگیریهای دولت را
آتش به سرعت از نقطهای به نقطه دیگر سرایت کند
و طبیعی بود که با آن حجم زیاد آتش ،اســکلت
ساختمان نتواند تحمل کند و فرو بریزد.
درســت است که اسکلت هر دو ساختمان فلزی و
حتی از نظر قدمت هم شــبیه هم بودند ولی مواد
مشــتعل در این دو ســاختمان و جایی که آتش
گرفته ،متفاوت بود .در ساختمان پالسکو در اتاقهای
مختلف که از طریق ســقفهای کاذب به هم راه

شده که ،اگر حتی یک علف را در کرهشمالی از بین
ببرد مجازات او جهنم خواهد بود.
این را البته در کنار تحریمهای ســازمان ملل علیه
کره هم باید گذاشت؛ تحریمهایی که اوضاع انسانی
در کرهشمالی را وخیمتر کرده است .از ماه دسامبر
گذشته که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای
را در جهت تشدید فشارها علیه کرهشمالی به دلیل
برنامه هســتهای و موشکیاش اعمال کرد وضعیت
کرهایها بدتر از اینی که هست شد.
اعمال فشارهای جدید علیه کره و تحریمهای پشت
ســرهم به شــکلی بود که حاال عدهای احساس
میکنند کرهشــمالی بهترین راه بــرای بهبود این
شرایط را تغییر تاکتیکش نســبت به کره جنوبی
دانسته است .به عبارتی رهبر کرهشمالی که از یک
ماه پیش از بهبود رابطه با کره جنوبی سخن میگفت
و سپس المپیک زمستانی را بهانه خوبی برای بهبود
این رابطهها توصیف میکرد و تیمهاکی و ســپس
خواهــر خود را روانه کــره جنوبی کرد و اکنون هم
برای لنگر گرفتن کشتی کرهشمالی به کره جنوبی
از کرهایها سوخت میخواهد ،به دنبال نمایش تغییر
در رویههای دیپلماتیک است تا بلکه از این طریق،
نگاه منفی اروپا و جامعه جهانی را به خود تا حدودی
تعدیل کرده و البته تحریمها را در هم بشکند.
تحریمهای شــورای امنیت سازمان ملل متحد که
بخش عمده صادرات فرآوردههای نفتی به کرهشمالی
را ممنوع اعالم کرده اســت کار را به جایی رسانده
که کرهشمالی ،سوخت خود را از کره جنوبی طلب
میکند .بنابراین شاید بد نباشد که به جای خوشبین
بودن به بهبود رابطه دو کشور،اندکی این موضوع را
از این زاویه که کرهشمالی با اهداف سیاسی و تغییر
شرایط تحریمی موجود دست به این کار زده است،
ببینی .م

برای مبارزه با فساد و اسراف نشان میدهد .به
نظر من در فاز اول ،پیام رســانی و تبلیغ یک
مسیر درست است چون به جامعه این پیام را
میدهد که دولت دوازدهم در مبارزه با رانت
و فســاد کمربند خود را محکم بسته است.
بههمین دلیل من از این ماجرا استقبال میکنم
و امیــدوارم باب نظارت عمومی در باره این
بخشنامهها از طریق رسانهها،کانالهای خبری
که افکار عمومی را جریان میبخشند باز شوند
وهمین افکار عمومی و رسانهها برای تثبیت
این بخشنامهها اصرار بورزند و نظارت بکنند.
من فکر میکنم که تبلیغات و علنی شدن و
در اختیار رسانه قرار گرفتن این بخشنامهها
مهم است ومی تواند در سازو کارهای اجرایی
دخیل شــود .این ابالغیهها میتوانست در
رسانهها ،درز نکند ولی دولت و جهانگیری
که مسئول مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
در کشــور است با این پیام رسانی تبلیغاتی،
حرکت مثبتی را انجام داده است .من بهعنوان
یک شــهروند وبه عنوان کسی که بر رفتار
دولــت نظارت میکند ازاین کار اســتقبال
میکنــم چون اکنون افــکار عمومی دراین
حوزهها باید مراقب دولت باشند تا رویکردها
اصالح شــود و اگر مشکلی در گذشته بوده
است حل شــود .درکل این ابالغیهها بسیار
مبارک است و امیدوارم در مسیر ضدرانت
و فساد گام بردارد.
داشتند مواد قابل اشتعال اعم از پارچه و لباس و....
وجود داشت که به سرعت آتش را به یکدیگر منتقل
میکردند .ولی در ســاختمان وزارت نیرو آتش در
طبقه منفــی  4رخ داده بود در واقع خیلی محدود
بود و به طبقات دیگر نفوذ نکرد و به دلیل همین
محصور بودنش ،آتشنشانان توانستند آن را مهار و
حادثه را به درستی مدیریت کنند.
* عضو شورای شهر تهران

توئیت بازی سیاسی
> عبداهلل رمضانزاده-فعال سیاسی اصالحطلب

> محمد بلوچ زهی-بخشدار مرکزی نیکشهر

> ناهید خداکرمی -عضو شورای شهر تهران
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اکثر بازداشتیها آزاد شدند
شهیندخت موالردی دستیار ویژه رئیسجمهور در رابطه با پیگیریهای صورت گرفته
برای بازداشتیهای اغتشاشات اخیر گفت :وزیر کشور از جانب رئیسجمهور مأمور به تهیه
گزارش بود که گزارش را تحویل دادند .به گزارش ایلنا ،وی افزود :پیگیری الزم بهصورت
مجموعهای و بهصورت فردی را داشتهایم که الحمداهلل به نتیجه رسیده است تا جایی که
اطالع دارم اکثریت بازداشتشدهها آزادشدهاند.

خبرتلگرامی
Dمعصومه ابتکار معاون رئیسجمهور
گفت :اصالح طلبان در مجلس شورای
اسالمی ،شوراهای شهر و شهرداریها
باید پیگیریهایی برای تحقق مطالبات
مردم انجام دهنــد ،طبیعتا عملکرد
خوب و توان با تعامل با انتقاد پذیری
و شنیدن حرف جوانان محقق میشود.
مهم این اســت که واقعا ما چه طور
میتوانیم در این فرصت باقی مانده کار
کنیم کــه آن پایگاه اجتماعی جریان
اصالحات برای حضــور در انتخابات
مجلس شورای اسالمی توجیه شوند.
این خیلی مهم است/.خبرآنالین
Dمولود چاووش اوغلــو ،وزیر امور
خارجه جمهــوری ترکیه که در صدر
یک هیئت سیاسی به کشورمان سفر
کرده است با محمد جواد ظریف دیدار
و گفتوگو کرد/.ایسنا
Dآیتاهلل محمد یزدی رئیس شورای
عالی حوزههای علمیه گفت :با اینکه
در قانون اساسی در مورد بیان دارایی
رئیس قوه قضائیه موردی نبود؛ بنده در
پذیرش مســئولیت داراییام را گفتم
بنده یک ریــال حقوق از قوه قضائیه
نگرفتم و فقط مقــام معظم رهبری
بودجــهای را برای کمک به قضات در
نظر میگرفتند ،نظر فقهی خودم این
بود که برای انجام واجبات نباید حقوق
گرفت ،اص ً
ال در دوران ما برای قضات
هیچ حقوق نجومی وجود نداشــت/.
فارس
Dســید علــی خمینی نــوه امام
خمینی(ره) با بیان اینکه اگر نگاه مردم
و مسئوالن نظام اسالمی دنیایی شود
حکومت اسالمی دیگر معنایی ندارد،
گفت :حکومت اسالمی قرار است که
با گســترش نگاه کمالگرا بین مردم و
مســئوالن امور جامعه را پیش ببرد؛
مسئوالن جامعه اسالمی باید همواره
توجهشان به انجام درست وظیفه خود
باشد نه جیب خود/.فارس

بین الملل

اردوغان :ترامپ هم مثل
اوباما فریبمان داد

رجب طیــب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در
سخنانی اظهار داشت :اوباما ترکیه را درخصوص
مسئله شبهنظامیان کرد ســوری در منطقه
منبج فریب داد و ترامپ نیز از همان مســیر
پیــروی میکند .به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک ،ترامپ به ما گفت :آنها
نمیتوانند آنجا بمانند و باید از ســمت فرات
به طرف شــرق بروند .او تایید کرد که عربها
حاکمان واقعی منبج هستند اما چیزی که او
وعدهاش را به ما داد محقق نشــد .او ادامه داد:
چیزی که ترامپ هم به ما گفت محقق نشد و
اکنون شاهد بسیج نیرو در منبج هستیم .این
اظهارات اردوغان در حالی مطرح شــدهاند که
هربرت مکمستر ،مشــاور امنیت ملی دونالد
ترامپ ،رئیسجمهورآمریکا قرار است چند روز
دیگر سفری رسمی به استانبول داشته باشد.
در عین حال رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه
آمریکا نیز قرار است بعد از او سفری رسمی به
آنکارا داشــته باشد .اردوغان گفت که در سفر
به ایتالیا به پاپ فرانســیس ،رهبر مسیحیان
کاتولیک جهان و رئیسجمهور و نخست وزیر
ایتالیا تصریح کرده که باید بازیگران بینالمللی
به منظور کمک به بازگشت سه و نیم میلیون
آواره سوری که در حال حاضر در ترکیه زندگی
میکنند با یکدیگر همکاری کنند .وی افزود:
مــن به آنها گفتم اگر از ما حمایت مالی کنند
ما نهایت تالشمان را برای بازگشــت آنها به
سرزمینهایشــان انجام خواهیم داد .او تاکید
کرد که ترکیه میتواند برای بازسازی سوریه در
حوزه مسکن و زیرساختها تالش کند.

مکث
جنتی:

دشمناننمیخواهندمردم،
 ۴۰ساله شدن انقالب را
جشنبگیرند

دبیر شورای نگهبان در سخنانی با بیان اینکه
دشــمنان نمیخواهند مردم  ۴۰ساله شدن
انقالب خود را جشــن بگیرنــد ،درباره برخی
تالشها بــرای پایهگــذاری فتنههای جدید،
هشدار داد و افزود :مسئوالن باید مراقب باشند و
مجال ندهند تا فرصتطلبان و هتاکان به مقاصد
شوم خود دست یابند.به گزارش ایسنا ،جنتی
به ســخنان امام راحل که خطاب به مسئوالن
فرموده بودند« :کاری نکنیم که بگویند اسالم
تــوان مدیریت ندارد ،بلکه باید ثابت کنیم که
اســام میتواند مدیریت کند» ،اشاره کرد و
افزود :در زمینه مشکالت اقتصادی و معیشتی
راهها بسته و قفل نیست ولی باید مسئولیتها
را به آدمهای انقالبی و توانمند سپرد.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1325استعفا دهید! با توجه به مشکالت
فراوانی که اخیرا برای مسافران پروازهای
داخلی و خارجی ایجاد شد به نظر میرسد
آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل
هواپیمایی کشــور باید اســتعفا دهند و
در هیچ پســت ســازمانی و دولتی اجازه
کارکردن نداشته باشند)11/13( .
 -1115مســئوالن گرامی! بــا این که از
قبل درباره بارش برف اطالعرســانی شد،
این روزها مردم تهران و البرز با مشکالت
فراوانــی مواجه شــدند .اگــر در تهران
برفهای چنــد متری ببارد تکلیف مردم
چیست؟ ()11/13
 -1915گرانی گوشــت و مرغ؛ مسئوالن
گرامی! قیمت گوشــت و مرغ گران است
و مردم قدرت خرید ندارند .گوشــتهای
ارزانقیمت منجمد هــم کیفیت الزم را
ندارند .خانوادههــای کمدرآمد که بعضاً
سالی یک بار هم توانایی خرید گوشت و
مرغ را ندارند چگونه میتوانند از سوءتغذیه
و بیماری در امان باشند؟ ()11/12
 -1446برخی از خودروهای سنگین که
مخصوص جا به جایــی کارمندان ادارات
دولتی اســت به دلیل نقــص فنی دودزا
هســتند و باعث آلودگی هــوای تهران
میشــوند .لطفاً مســئوالن راهنمایی و
رانندگی چارهای بیندیشند)11/12( .
 -1719چرا مســئوالن نسبت به اخراج
کارمنــدان و کارگران بازنشســته دعوت
مجدد به کار هیچ کاری انجام نمیدهند تا
جوانان تحصیلکرده و بیکار بتوانند به جای
آنها اســتخدام شوند؟ آیا باید نام مراکزی
که همچنان به تخلفشان ادامه میدهند،
چاپ شــود تا اقدام درخور توجهی انجام
شود؟ ()11/12
 -1818طرح مسائل و مشکالت شهری
باعث میشود مسئوالنی که از نابسامانی
مناطق اطالع ندارند ،از این طریق به فکر
حل مشکالت جامعه باشند .لذا به منظور
همکاری بیشــتر مردم با مسئوالن تقاضا
داریم به محض چاپ مطلبی در ســتون
پیامهــای تلفنی ،مســئوالن مربوط در
کمترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی
کنند تا شهروندان به متصدیان متعهد و
کوشا نمره قبولی بدهند! ()11/12
 -1325روزهــای گذشــته از خیابــان
پیــروزی ،خیابان شــکوفه ،نبش کوچه
شــهید فتحاللهی ،فروشــگاه ،...تعدادی
شربت آلبالو خریدم که فاسد بودند .چرا
برخی فروشــندگان بــه راحتی اجناس
تاریخ گذشته را به مشتریان میفروشند؟
()11/12
 -1147مدتی است به حجم خودروهای
تهران افزوده شده و رانندگان و مسافران
ساعتها وقت مفیدشــان را در ترافیک
ســپری میکنند .برای پی بردن به این
موضوع پیشنهاد میشود مسئوالن ذیربط
ساعت  16به بزرگراه شهید حقانی ابتدای
خیابــان نفت جنوبی به طــرف چهارراه
جهان کودک و میدان ونک مراجعه کنند
تا پی به واقعیت ببرند)11/12( .
 -1755در پیامی از اصفهان به نام آقای
بلیغیان عنوان کردند که چند سطر است.
از مهار افسارگسیخته تورم گفتند .وقتی
از افسارگسیخته میگویند انگار تورم به
 40درصد رسیده در حالی که همه قبول
دارند تورم پایین آمده .بعد ایشان میگوید
دمــار از مردم درآمده نگفتــه که دمار از
طبقه مستضعف ،بعد هم میگوید فقیر و
غنی ،یعنی همه فقیر و غنی دچار مشکل
هستند؟ بعد هم از لفظ فاجعه اقتصادی
اســتفاده میکند .آیا ایشان همه مردم و
طبقات جامعه را دیده است؟ ()11/11
 -1944سوالی برای ما پیش آمده .وقتی
دارند طرح ترافیک جدید را پیاده میکنند
جوانهایی که اسنپ را راهانداختند اینها به
چه روزی میافتند؟ بیکار و خانهنشین؟ با
این وضعی که طرح ترافیک را ایجاد کردند
بیکاری را افزایش میدهند)11/11( .
 -2026آفتــاب یزد ســنگ صبور ملت!
آقای روحانی ،تنها راه نجات ملت ،استفاده
از اقتصاددانان بادانش است که با تجربهاند.
تا زمانی که افراد برجســته و با دانش در
اقتصــاد را به کار نگیریــد امکان اصالح
اقتصادی نیست .ضمن اینکه آقای روحانی!
در مقابل دشمنان برجام در غرب ما ،باید
دیپلماسی خود را قوی کنیم)11/11( .

