دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.
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امروز همه ما مسئولیم مخصوصا روحانیت

آیت اهلل دکترهاشم زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری
توگو با شفقنا از وضعیت روحانیت و کشور سخن میگوید که
درگف 
در ادامه بخشهایی از این گفت وگو را میخوانید:
*روحانیت مخصوصاً طالب حوزههای علمیه شایســته نیست به
جناح بندیها و سیاست بازیها و بازیهای سیاسی رایج در جامعه
وارد شوند چون سیاست بازی غیر از سیاست دینی ،علم سیاست،
سیاست دانی و انقالبی بودن است بلکه به علت ذهنیت سازیهای
انحرافی ،علم سیاست و درایت سیاسی را از انسان سلب میکند.

* روحانیت پیوسته باید در کنار مردم و پناهگاه مردم
باشد.
* روحانیــت باید تــاش کند کــه حکومت دینی
مخصوصاً عملکرد خود را سالم و کارآمد سازد در غیر
اینصورت زیانبار خواهدبود .روحانیت و حاکمان دینی
باید پیوسته عملکردهای خود را ارزیابی و بازنگری کنند.
*بیایید با خودمان با انقالب و نظام و با مردم روراست باشیم .همه
مامسئولیم .هرکس مقامش باالتر و مسئولیتش بیشتر ،تقصیرش

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

بیشتر است ،نارضایتیهای مردم ظاهر و علنی شده
مشــکالت مردم را میبینیم ،با پوست و گوشتمان
لمس میکنیم نالههایشــان را میشنویم اما علل و
عوامل آنرا بررســی ،آسیب شناسی و بازشناسی نمی
کنیم و از مردم عذرخواهی نمیکنیم!
* باید به واقعیتها و به عیوب خود توجه کنیم گاهی هم برخی از
حرفها و عیبها را انسان باید از دشمن بشنود و بیدار شود حرف
دشمن عامل بیداری و تنبه باشد نه عامل لجاجت و اصرار.

پیشنهاد همهپرسی همچنان نقل محافل است

واکنششوراینگهبان
اصرار رئیسجمهور

جدیترین و رسمیترین واکنش علیه سخنان حسن روحانی را روز گذشته،
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان داشته است .کدخدایی با طعنه و
کنایه با رئیس جمهور سخن گفته و اعالم داشته که حسن روحانی اصل  ۵۹را با
یک اصل دیگر اشتباه گرفته؛ آنهایی که پیاده شدند – کنایه به روحانی که گفته
بود چرا عدهای را از قطار انقالب پیاده کرده اید؟ -به دلیل عدم اعتقاد و التزام
بهقانون اساسی بوده و الغیر
در کشــاکش جنگ لفظی سیاسی
پیرامون موضوع رفراندوم ،پرسشهای
بسیاری هم مطرح است؛ پرسشهای
مهمی مثل این که اساســا به شرط
موافقت با همه پرســی ،ســازو کار
برگزاری رفراندوم چگونه خواهد بود؟
رئیس جمهور تا چــه میزان میتواند
در تصمیم برای یک همه پرسی نقش
داشته باشــد و اگر بناست که حسن
روحانی یک همه پرسی در یک زمینه
خاص را به صــورت الیحه به مجلس
ببرد و حتی مجلس با دو سوم آرا با آن
موافقت کند آیا شورای نگهبان مانع
برگزاری آن نخواهد شد؟
آفتاب یزد -گروه سیاســی :اظهارات حســن
روحانی در روز بیست و دوم بهمن ،با واکنشهای
تندی ازسوی شخصیتهای اصولگرا روبه رو شده
اســت .درخواســت روحانی برای بازشدن فضای
سیاســی بیشــتر و در نتیجه برگزاری رفراندوم و
همهپرســی و رجوع به رای مــردم در زمینههای
خاص سیاسی اجتماعی و اقتصادی به مزاج جناح
راست خوش نیامده است .روحانی البته چهار سال
قبلتــر نیز گفته بود که باید طبق اصل  ۵۹قانون
اساســی در زمینههای حساس و موضوعات کالن
اقتصادی سیاســی اجتماعی به رای مردم رجوع
شود .بیست و دوم بهمن دومین باری بود که حسن
روحانی از همه پرسی و نیاز کشور بدان با استناد به
اصل  ۵۹قانون ،سخن گفت.
او ناراحــت ازاینکــه چرا عــدهای از قطار انقالب
پایینانداخته میشوند ،از نیاز به تجدید نظرهایی
در زمینههای مختلف از جمله مشکالت جناحین
سیاســی گفت و بازتر شــدن حضور کاندیداهای
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انتخاباتی و رجوع به رای مردم را خواست عمومی
دانست.
نقدها

اما این اظهارات فضا را برای نقد و حمله اصولگرایان
به روحانی بــاز کرد .برخی رســانههای اصولگرا،
طرح مســئله رفراندوم از ســوی حسن روحانی
را بــا اظهارات بنی صدر در ســال  ۵۹که راه حل
رفع بحرانهای سیاسی داخلی اوایل انقالب را در
همه پرسی میدانســت مقایسه کرده و معتقدند
که روحانی به مانند بنی صدر به دنبال دشــمنی
و مخالفت با برخی نهادها و ساختارهای حاکم در
کشور است.
در این میان عدهای هم معتقدند که رئیس جمهور
درحالی از اصل  ۵۹قانون اساسی سخن میگوید
که این اصل برگزاری همه پرسی یا رجوع به رای
مــردم را به قوه مقننه (مجلس ) واگذار میکند و
مجلس است که باید با دو سوم آرا همه پرسی در
یک مصداق خاص را به تصویب برساند و نه رئیس
جمهور .آنها با اســتناد به این موضوع تالش دارند
رئیس جمهور را فاقد جایگاهی بدانند که بخواهد از
صندوقهای رای و همه پرسی سخن بگوید.
قانون را اشتباه گرفتی!

اما جدیترین و رسمیترین واکنش علیه سخنان
حسن روحانی را روز گذشته ،عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان داشته است.
کدخدایی با طعنه و کنایه با رئیس جمهور سخن
گفته و اعالم داشــته که حسن روحانی اصل ۵۹
را با یک اصل دیگر اشتباه گرفته« :رئیس جمهور
محترم پیشــنهادی را مطرح فرمودند که به نظر
میرسد کارشناســی نشده باشــد ،چون کاربرد
اصل ۵۹برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم
است و نیاز به بحث بیشتر ندارد .اصل  ۵۹مربوط به

اعمال اختیارات قوه مقننه است .شاید آقای رئیس
جمهور با اصل دیگری آن را اشتباه کردهاند!»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بخشهای
دیگر سخنان روحانی که خواستار تجدید نظرهایی
در انتخابات برای حضور بیشــتر شخصیتها در
رقابتهای انتخاباتی و عدم رد صالحیت شــدن
آنها شده بود اشــاره کرد و با نوعی خط و نشان
کشیدن ،حجت را تمام کرد و گفت« :آنهایی که
پیاده شــدند – کنایه به روحانی که گفته بود چرا
عدهای را از قطار انقالب پیاده کرده اید ؟ -به دلیل
عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی بوده و الغیر.
آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون
اساسی را تفســیر به رای نموده و اعالم میکردند
برخی از اصول آن را قبول ندارند» .
اظهارات ســخنگوی شــورای نگهبان خطاب به
روحانی در حالی صورت میگیرد که حقوقدانان
معتقدند موضوع رفراندوم چه از ســوی مجلس و
چه حسن روحانی مطرح شود دست آخر حتی با
دوسوم رای مجلس به سد شورای نگهبان خواهد
خورد یعنی عمال قرار نیســت هر همه پرســی یا
رفراندومی که رئیس جمهور یا مجلس خواهان آن
است به مرحله عمل برسد ،چرا که این همه پرسی
میتواند از ســوی نهاد نظارتی رد و خالف شرع و
قانون اساسی و ...تفسیر شود.
با این حال اما رئیس جمهور روز گذشته بر مواضع
خود مبنی بر حضور صندوقهای رای در مباحث
پیچیده و حساس که مشکالت اساسی در آن وجود
دارد پا فشــاری کرد و زمینههایی را که میتوان
درباره آن همهپرســی برگزار شــود ،به موضوعی
خاص نیز محدود نساخت و به گونهای پاسخ همه
مخالفیــن خود را دربــاره هجمههایی که به او به
دلیل طرح این همهپرسی شده است داد .روحانی
بارسومش بود که درطول این سالها از همهپرسی
گفت؛ مثل دو دفعه پیش رسا هم آن را بیان کرد.

نعمت احمدی :تنها اسالمیت و جمهوریت نظام را نمیتوان به همهپرسی گذاشت

نعمت احمدی وکیل دادگستری درباره تاکید سخنان رئیسجمهور در مراسم راهپیمایی  ۲۲بهمن مبنی بر استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی
برای حل مشــکالت کشور ،گفت :قانونگذاری در کشور به دو صورت اســت .شکل اول ،ارائه طرح به وسیله پانزده نماینده مجلس و شکل
دوم قانونگذاری نیز ارســال الیحه توسط دولت یا الیحه قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسالمی است .اما قانونگذار با حکمت و
دوراندیشیای که داشته است در قانون اساسی این پیش بینی را کرده است که اگر زمانی هیچ کدام از قوا برای اعمال قانونگذاری در زمینهای
خاص که ممکن است مورد مطالبه مردم باشند اقدام نکردند مسیر قانونگذاری مسدود نشود .وی افزود :همه مسئوالن در ارکان نظام با رای
مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب میشوند لذا این حق اساسی مردم است که در امر خطیر قانون گذاری در کشور مشارکت داشته باشند.
این پیش بینیای است که قانونگذار در قانون اساسی کرده تا در خصوص مسائل مهم دچار بحران نشویم .این وکیل دادگستری در ادامه با
اشاره به موارد قابل طرح در همه پرسی گفت :به عنوان مثال در خصوص یک معضل سیاسی که از راههای دیگر حل نشده باشد ،میتوان به
همهپرســی رجوع کرد .در این صورت قانونگذار از نظر شکلی ،ترکیبی را در نظر گرفته است که بنابر آن اگر دو سوم از نمایندگان مجلس
شــورای اسالمی آن مسئله خاص مورد نظر را مهم تشخیص دهند ،میتوان از طریق همه پرسی به حل معضل پرداخت .احمدی با اشاره به
سرفصلهایی که میتواند موضوع همهپرسی باشد ،گفت :ما در روابط خارجی موارد و مسائل بسیاری داریم که میتواند به همه پرسی گذاشته
شود .یا در اجرای قانون حقوق شهروندی بعضا به مشکالتی بر میخوریم که مدتهاست حل نشده باقی مانده .در فصل سوم قانون اساسی
برای مردم حقوقی تعیین شده است که تا به حال از مسیرهای عادی حل نشده است.

پاسخ روحانی به انتقادها

او در پاســخ به انتقادهایی که درباره عدم اختیار
وی در طرح رفرانــدوم وجود دارد ،گفت« :رئیس
جمهور مســئول اجرای قانون اساسی است و در
این مســیر همه قوا و نهادها باید در کنار هم قرار
بگیرند .ملت جلو است ،اما دستگاههای تبلیغاتی ما
از ارزیابیهای جهانی نیز عقب هستند و بذر یأس
میپاشند» .
او در ادامــه اظهار داشــت « :خداونــد در قرآن
میگوید نمیشود همه را به راه راست هدایت کرد؛
برای مردم دینی تعریف نکنید که مشکل و حرج
دارد» .
روحانی تاکید کرد« :باید سختگیری و دخالتها
در زندگی مردم سراسر کشور ،کم شود و همگان
اساس اسالم را که بر پایه فرهنگ ،اصالح و تبلیغ
اســت در مواجهه با مردم در پیش بگیرند چرا که
اسالم دین مشقت و سختگیری نیست بلکه دین
بشارت و هدایت و سمحه و سهله است» .
باز خواهد گشت؟

اظهارات حسن روحانی و جنجال آفرینیهای بعد
از ماجرای همهپرســی در حالی است که بسیاری
معتقدند ،رئیس جمهور باید همچنان بر مواضعش
پافشاری کند.
از ســویی دیگر در کشاکش جنگ لفظی سیاسی
پیرامون موضوع رفراندوم ،پرسشهای بسیاری هم
مطرح است؛ پرسشهای مهمی مثل این که اساسا
به شرط موافقت با همه پرسی ،سازو کار برگزاری
رفرانــدوم چگونه خواهد بــود؟ رئیس جمهور تا
چه میــزان میتواند در تصمیم بــرای یک همه
پرســی نقش داشته باشد و اگر بناست که حسن
روحانی یک همه پرســی در یک زمینه خاص را
به صورت الیحه به مجلس ببرد و حتی مجلس با
دو ســوم آرا با آن موافقت کند آیا شورای نگهبان
مانع برگزاری آن نخواهد شــد؟ آیا وقتی شورای
نگهبان و ســخنگوی آن در برابر اظهارنظر درباره
یک همه پرسی اینگونه علیه حسن روحانی موضع
گرفته اســت ،این امکان وجود دارد که موضوعات
مهم سیاســی و اجتماعی در کشــور به رفراندوم
گذاشته شوند؟ با این حال اگرچه طرح همه پرسی
و استفاده از صندوقهای رای به خودی خود هنوز
خام و البتــه با توجه بــه موضعگیریها و نقش
شــورای نگهبان غیر عملی است و بیشتر به یک
خوراک چند روزه رسانهای شبیه است تا راهکاری
اجرایی برای حل مشکالت ،اما عدهای حتی در حد
شعار و اظهارنظر هم موضوع برگزاری همه پرسی
را از زبان رئیس جمهور برنمیتابند و به آن حمله
میکنند .حال باید دید که آیا هجمههای اخیر به
رئیس جمهور ،حســن روحانی را از مواضعش به
عقب باز خواهد گرداند؟

روایت «آفتاب یزد» از یک سوءتفاهم

آفتاب یزد -گروه سیاسی :روز دوشنبه برخی
ســایتهای خبری و البته شبکههای اجتماعی
از توئیتر تا تلگرام یک عکس دســت به دست
میشــد .تصویری از یک بیلبورد با این توضیح
که پسر خاوری یعنی همان رئیس پیشین بانک
ملی که در ماجرای اختالس سه هزار میلیاردی
سهمش را برداشت و فرار را بر قرار ترجیح داد.
عکسی از یک تابلوی تبلیغاتی مربوط به امالک
و ساختمان سازی .کلیدواژه آقا زاده خاوری زیاد
رد و بدل شد .همین حجم از واکنشها موجب
شد ما در «آفتاب یزد» نیز گزارشی از این عکس
و آنچه ردپای محمودرضا خاوری در این سالها
در پرونده اختالس کالن داشت را تشریح کنیم.
امــا دیروز وقتی این گزارش چاپ شــده بود با
تماسی با روزنامه مواجه شدیم که آن سوی خط

تماس خاوری با دفتر روزنامه!

خود را «خاوری» معرفی میکرد و میخواست
درباره گزارش توضیحاتی بدهد .طبیعتا تعجب
آور بود که رئیس پیشــین بانک ملی که  ۶سال
است کشور را ترک کرده و به هیچکس پاسخگو
نبوده تا آنجا که دادگاه غیابی تشــکیل شده تا
هزاران فرســنگ دور برای او حکم صادر شــود
حــاال میخواهد برای یک گزارش توضیح دهد!
پشــت خط تلفن به راســتی خاوری بود اما نه
محمودرضای اختالسگــر بلکه مهدی خاوری
خراســانی بود .از قرار یک تشابه اسمی همه آن
چیزی بود که در ســایتها وشبکههای مجازی
پخش شده بود .خاوری خراسانی به «آفتابیزد»
گفت که از خوانندگان همیشگی روزنامه است
و دیروز وقتی صفحات «آفتابیزد» را بازمیکند
از دیدن عکس پسرش شوکه میشود .او افزود«:

مشــهدی هستیم و هیچ نســبتی هم با رئیس
پیشــین بانک ملی نداریم ».خاوری خراســانی
تصریح کرد«:فردی که در عکس دیده میشود
فرزنــدم اســت و از حدود  ۱۵ســال پیش در
ونکوور کانادا در ســاختمان سازی و پروژههای
امالک فعال است ».او ادامه داد«:این عکس که
پخش شــده مربوط به  ۸سال پیش است و در
روزنامههای ونکوور به عنوان آگهی چاپ شــده
اســت ،به نظر میرســد رقبای ایرانی پسرم در
ونکوور که تعدادشــان کم هم نیست به دنبال
تخریــب وجهــه او بودند ».خاوری خراســانی
میگوید« :عدهای خواســتند پسرم را با رئیس
بانــک ملی که پول مــردم را بــرد و فرار کرد
مربوط کنند تا در بیزینس او خلل ایجاد کنند».
او میگوید«:پســرم به طور جد پیگیری قضایی

این ماجرا را در کانادا دنبال میکند تا مشخص
شود چه کســی با چه اهدافی چنین اقدامی را
انجام داده اســت و برای ایــن موضوع وکیل او
قطعا به طور جدی ماجرا را پیگیری میکند».

توئیت بازی سیاسی
> معصومه ابتکار-معاون رئیس جمهور در امور زنان

> ناهید خداکرمی-عضو شورای شهرتهران

> آذر منصوری -فعال سیاسی اصالح طلب

۱۱

چهارشنبه ۲۵بهمن ۱۳۹۶شماره۵۱۱۵

بدون موافقت مجلس ،قانون یارانهها را اجرایی نمیکنیم
سخنگوی دولت اعالم کرد که دولت بدون موافقت مجلس ،قانون یارانهها را اجرایی نمیکند.
محمد باقر نوبخت با تاکید بر اینکه سیاست دولت ،گشتن حسابهای مردم نیست ،گفت:
دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی ۱۰۰ ،هزار واحد مسکن فرسوده را
نوسازی کند ،ناوگان حمل و نقل عمومی را نو کند که منجر به ایجاد حدود  ۲۵هزار شغل
میشود و البته که ما بدون موافقت مجلس ،قانون یارانهها را اجرایی نمیکنیم ./ایلنا

خبرتلگرامی
«فدریکا موگرینی» مســئول عالی
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا با
انتشار توئیتی در حساب کاربری خود
به دیدار با «رکس تیلرســون» وزیر
خارجه آمریکا در حاشــیه نشست
وزرای خارجــه ائتــاف بینالمللی
مبارزه با داعش در کویت اشــاره کرد
و نوشت :دیدار خوبی با وزیر خارجه
آمریکا در کویت داشتم .در این دیدار
درباره زمینههای مشــترک همکاری
در سوریه ،کرهشمالی و اجرای برجام
گفتوگو کردیم/.ایلنا

واکنش
پاسخ فرزند ناطق نوری
به ادعای رئیس سابق صداو سیما:

ای کاش ضرغامی
وجدان راحت تری داشت

اخیرا عزت اهلل ضرغامی رئیس اســبق صدا و
سیما در ارتباط با انتخابات دوره دهم ریاست
جمهــوری و عملکرد ســازمان متبوعشــان
مصاحبهای انجام داده و ضمن اشاراتی به وقایع
سال  ۸۸و مناظرات معروف آن ایام ،نامی هم
از آقای ناطق نوری و مرحوم آقایهاشــمی و
خانوادههایشان به میان آورد و گفت":براساس
مصوبات کمیسیون تبلیغات ،تنها نامزدهای
انتخابات حق پاســخگویی مــوارد اتهامی در
مناظرهها را داشتند و ما دقیقا براساس قانون
عمل کردیم .من دراین باره بارها با آقای ناطق
صحبت کردم .خیلــی تماس گرفتم و گفتم
تلویزیون در اختیار شماست .بیایید سخنرانی
کنید؛ اما ایشــان خودشان در شرایطی بودند
که نمیآمدند .حتی من گفتم در مراسم احیا
شــرکت کنید ،ما پخش میکنیم؛ اما باز هم
نمیرفتند .اصال در فضاهای عمومی نمیرفتند.
الزم نبود من بگویم مردم منتظر باشید آقای
ناطق میخواهد بیاید درباره پســرش توضیح
بدهــد؛ چون این خودش ضــد تبلیغ بود .ما
صد برنامه دیگر میتوانســتیم ترتیب بدهیم
که آقــای ناطق بیاید صحبت کند".مصطفی
ناطق نوری فرزند حجت االسالم والمسلمین
علیاکبر ناطق نوری در گفت و گو با جماران
در همین ارتباط به چند سوال پاسخ گفت.
آقای ضرغامی در این مصاحبه گفته
است که امکان ترتیب دادن صد تا برنامه
و مصاحبــه برای آقای ناطــق نوری بود
و در واقع خانواده شــما بودند که به هر
دلیلی استقبال نکردند .توضیح شما در این
مورد چیست؟
من هم دیدم و تعجب کردم از این حرف .اوال
در همین مصاحبهای که اشاره کردید ،صدر و
ذیل فرمایشات آقای ضرغامی با هم تضاد دارد.
با این توضیح که :در جایی گفتهاند امکان صدتا
برنامه و مصاحبه برای آقای ناطق نوری وجود
داشــته است و حتی به آقای ناطق گفته شده
تلویزیون در اختیار شماست و ایشان خودشان
نیامدند! و در جــای دیگر در همان مصاحبه،
کنترل عذاب وجدان برایشان دشوار میشود و
بیان میکنند که من دلسوزی کردم که اجازه
ندادم بیایند و پاسخ دهند که اگر چنین میشد
برای ایشان ضد تبلیغ بود!!عرض کنم که فارغ
از دلسوزی غیرضروری ،واقعیت این است که
بخش اخیر فرمایش ایشان تصادفا به واقعیت
نزدیک تر است یعنی به رغم درخواست کتبی
اینجانب به تاریخ پانزدهم خرداد ماه  ۸۸که هم
از طریق فاکس و هم بصورت دســتی خدمت
ایشان تقدیم شد (از طریق گوگل هم این روزها
قابل جستجو اســت) و هم چنین تماسهای
مکرر با ایشان و همکارانشان ،به هیچ عنوان
این فرصت پاســخگویی به تهمتهای آقای
احمدی نژاد در اختیار ما قرار نگرفت! شــاید
بهتر بود که آقای ضرغامی ،به جای دلسوزی و
مصلحتاندیشیهای پر خسارت و یا هر انگیزه
دیگری ،به وظیفه قانونی ،اخالقی و شــرعی
خودشان عمل میکردند.
انتظار ما روشن بود! توقع این بود که به اصل
 ۱۷۵قانون اساسی احترام میگذاشتند .آقایان
وظیفه داشــتند که قانون اساسنامه سازمان
صدا و ســیما ،ناظر به حق دفاع از مظلوم را
مبنای عمل قرار میدادند .انتظار این بود که
اصول اخالقی جامعه را بزرگ بشمارند و اجازه
قربانی شدن آنها را به کسی ندهند .میبایستی
سر تعظیم در برابر آموزههای پرشمار دینی و
ایمانی فرود میآوردند که درخصوص حرمت
آبروی مومــن ،حق النــاس و پرهیز از ظلم
بهکرات سفارش میکنند .شایسته بود که در
آن روزهای سرنوشت ساز ،به انصاف و مروت
عمــل میکردند و یکی از (به قول خود آقای
ضرغامی) صد تــا برنامهای که االن به برکت
قدرت تخیل در ذهن میپرورانند را در اختیار
مظلومین آن ظلم بــزرگ قرار میدادند تا از
این رهگــذر وجههای از انصاف به نمایش در
آید چه بســا همین اقدام نقطه ی روشــنی
میشــد برای خــروج از آن فضای بشــدت
سنگین ،یکطرفه و ظالمانه.
و ایکاش جنــاب آقــای ضرغامی ،ســابقه
درخشــان تری از خود باقی گذاشــته بود که
اگر چنین میشد شاید امروز وجدان آرام تری
داشت.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -۱۲۵۰پــس از ســالها ثبــت نام در
تعاونی مســکن مخابرات در ســال ۸۰
متاسفانه خانهها را نیمهکاره ول کردند
و خانــهای تحویل نگرفتیم .کســی هم
پاسخگو نیست)۱۱/۱۵( .
 -۱۳۵۵مرکــز پژوهشهــای مجلس
گفته است موسسه اعتباری نور و بانک
آینده موفق ترین هستند خواستم بگویم
لطفا مــردم را رنگ نکنید که جلب این
موسسات کنید .اینها مثل هم هستند
مثل کاسپین هســتند مردم گول این
حرفها را نمیخورند)۱۱/۱۵( .
 -۱۴۲۳بسیاری از محصوالت خصوصا
وارداتی و برخــی حتی تولیدات داخلی
تحت تاثیر قیمت دالر و ارز است .وقتی
دالر گران میشــود مسئوالن میگویند
نگران نباشــید .چگونه نگران نباشــیم
وقتــی باید هزینه افزایش قیمت دالر را
مردم بدهند؟ گفتنــد خیالتان راحت،
ارزان میشود .ارزان شدنش هم دیدیم.
()۱۱/۱۵
 -۱۷۱۹قدردانــی از شــرکت بــرق
منطقهای مولوی؛ خانم محبوبه اشراقی،
معــاون امور مشــترکین شــرکت برق
منطقــهای مولوی با برخــورد خوب و
رســیدگی به مشــکل بیبضاعتها در
پرداخــت هزینههای بــرق و واگذاری
کنتور توانسته رضایت مراجعه کنندگان
را جلب کند.
وحید عســکری یکی از متصدیان تست
برق منطقهای مولوی؛ گفت :افرادی که
قدرت پرداخت وجه خرید کنتور برق را
نداشته باشند ،برای این که کمدرآمدها
بتوانند به راحتــی صاحب کنتور مجزا
شوند ،وجه آن را به طور اقساط محاسبه
میکند .این مسئله باعث شده بسیاری
از مراجعــان از نحوه برخــورد و این که
کارشان به راحتی انجام میشود ،رضایت
داشته باشند .بجاســت از ُحسن ّنیت و
رسیدگی به مشکالت مراجعه کنندگان
به شرکت برق منطقهای مولوی ،از خانم
اشراقی قدردانی کنیم .علی اکبر فرقانی
()۱۱/۱۶
 -۱۳۱۲آیا نباید نســبت به جمعآوری
و اســکان عدهای که بــه دلیل بضاعت
مالی در گوشه وکنار پیاده روها یا روی
پلهای عابرپیاده و پارکها شــب را به
صبح میرســانند اقدامی انجام شــود
و واقعاً اینهــا جزو فقرا نیســتند؟ اگر
مسئوالن ســری به جنوب شهر تهران
بزنند پی به واقعیتهای تلخی خواهند
بــرد که چگونــه عــدهای از نیازمندان
واقعی با بیتوته در سطح شهر در انتظار
رسیدگی مســئوالن ذی ربط هستند.
شهرداری با همکاری سازمان بهزیستی
باید نســبت به این موضوع با حساسیت
بیشتری اقدام کنند)۱۱/۱۶( .
 -۲۳۱۲هرگاه قبض تلفن مشــترکی
به نظرش ســنگین بیایــد و او بخواهد
لیســت مکالمات خود را دریافت کند،
مخابرات میخواهد ابتدا مشترک مبلغ
آن را به بانک پرداخــت کند بعد برای
گرفتن «پرینت» مکالمات مراجعه کند.
چه اشــکالی دارد با توجه بــه این که
مشترکان مجبورند سرانجام قبض خود
را بپردازند ،برای دادن لیست مکالمات
شــرط پرداخت قبض تعیین کردهاند؟
()۱۱/۱۶
 -۲۳۵۲بار ترافیکــی تهران همچنان
گســترده و آلودگی هوا هم شدت یافته
اســت و با این که بیشتر مناطق تهران
جزو محدوده طرح ترافیک قرار گرفته،
اما متأســفانه بیشــتر مواقع مشــاهده
میشود خودروهای بدون آرم به راحتی
در محدوده طرح ترافیــک رفت و آمد
میکنند .امید است راهنمایی و رانندگی
با قاطعیت از ورود خودروهایی که فاقد
آرم طرح ترافیک هستند و بعضاً وابسته
به ســازمانهای دولتی نیز میباشــند،
جلوگیری کند.
آفتاب یزد :دو ســالی هســت که
آرم نمیدهند و این موضوع باعث
شــده که هر خودرویی بتواند وارد
محدوده طرح شود دوربینها با ثبت
آن جریمه منظور نمایند)۱۱/۱۶( .

