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سیاسی

همه ما به اصالحات گام به گام اعتقاد داریم
مصطفی معین وزیر اسبق وزارت علوم در سخنانی گفت :همه ما به اصالحات گام به گام اعتقاد
داریم .وی افزود :ما کشور گسل ها هستیم .مهم تر از گسل های طبیعی با گسل های اجتماعی
مواجهیم ،گسل های نسلی ،گسل های توده مردم و ...عامل اصلی عدم پیشرفت همین فساد ها،
بی اعتمادی ها و تبعیض هاست .به گزارش جماران ،وی همچنین افزود :با فقر هایی مواجهیم
که یکی از علت های آن مصرف زندگی خودمان است.

قضایی

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

رئیس قوه قضاییه:

آشوبگرانبدانند
امنیت کشور و مردم
قابل مدارا کردن نیست

آیــتاهلل آملی الریجانی رئیــس قوه قضاییه
طی سخنانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی
اظهار کرد :اینکه گمان کنند میتوانند با برخی
تالشهای مذبوحانه با تحریک عامل بیرونی و
گاهی درونی به امنیت کشور و مردم خدشه
وارد کنند بسیار اشتباه کردهاند .وی ادامه داد:
نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی
که دارای وظایف ذاتی در جرایم مشهود است،
پایه کار اســت و باید قاطعانه برخورد کند و
خواهد کرد .بــه گزارش ایســنا ،رئیس قوه
قضاییه خاطرنشــان کرد :قوه قضاییه هم در
رســیدگیها حتما با قاطعیت و سرعت عمل
خواهد کرد .بنده به دادستانی محترم تهران
و دادگستری دســتور دادم در اسرع وقت به
این جرم و جرمهای مشــابه رسیدگی کند و
عامالن این جنایت را به مجازات برسانند.

تحلیل
حسین موسویان مطرح کرد

حل بحران یمن با همکاری
ایران و عربستان ،زمینهساز
رفعبحرانهایمنطقه

کافو است و اگر نصب شیروانی برای حفاظت فیزیکی
است چرا روی سایر کافوها این شیروانی نصب نشده
است؟ گفت :از گذشته مواردی از استفاده غیرمعمول
از تجهیزات مخابراتی وجود داشته برای مثال برخی
دســت فروش ها روی کافوها بساط میکنند که به
دلیل حساسیت تجهیزات مخابراتی و اهمیت ارتباطات ،در صورت
مشــاهده چنین مواردی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سالمت
تجهیزات انجام می شود .عالوه بر این ،نصب شیروانی روی کافوی

این خیابان موردی نبوده و هماکنون در سطح شهر تعداد بسیاری
از کافوها با شیروانی وجود دارند .به گزارش فارس ،وی در پاسخ به
این سوال که نهادی به مخابرات دستور نصب شیروانی برای مقابله
با هنجارشکنی را داده است یا خیر؟ گفت :شیروانی نصبشده روی
کافوی مورد نظر به هیچ وجه ارتباطی با شــائبه های مطرح شده
ندارد و در راســتای اقدامات پیشگیرانه قبلی شرکت مخابرات در
حفظ تجهیزات بوده است .مخابرات از هیچ نهادی برای این موضوع
دستور یا ابالغ نگرفته و این اقدام کامال فنی بوده است.

اعتراض به امام جمعه پرادوسوار

آفتاب یزد -گروه سیاسی :تریبون نماز جمعه از همان
فردای انقالب به عنوان یکی از مهمترین مسیرهایی معرفی شد
که در تالش برای نزدیکی مردم و مسئوالن گام برمیداشت.
از خطبایی چون آیت اهلل طالقانی و آیت اهلل هاشمی می توان
به عنوان اولین خطبای نماز جمعه در تهران یاد کرد و شخصیتی
همچون آیت اهلل مدنی نیز در تبریز امام جمعه بود .این موضوع
که تئوریسین های انقالب و افرادی که در میان مردم بیشترین
جاذبه را داشتند در مقام امام جمعه در جهت افزایش وحدت
جامعه و حرکت روبه رشد جامعه تالش می کردند به خوبی
قابل مشاهده بود .سیل جمعیت هایی که در میان تصاویر آن
روزها وجود دارد شاهدی بر این مدعا است .این رویه اما به نظر
می رسد در برخی موارد در سال های اخیر دچار دگرگونی
شده است .چندی پیش حجت االسالم سیدرضا اکرمی از این
موضع گفت که برخی از ائمه جماعت به جای جاذبه دافعه
ایجاد میکنند .حاال در جدیدترین مورد و در همین راستا
امام جمعه ایالم خبرساز شده است.

می کنم و هیچ اتفاقی نمی افتد ».امیر دریابان علی
شمخانی همچنین با بیان این که «امروز ما در کشور
تشریفات شخصیت ها را داریم نه حفاظت
شخصیت ها» ،اعالم کرد« :باید بساط حفاظت
از شخصیت ها را جمع کنیم» .حاال جای تعجب
است که سخن از چنین خودرویی برای حفظ امنیت
امام جمعه ایالم می شود!
زندگی همچون عرف جامعه

برخورد با مین!

روزنامه اصولگرای «جوان» دیروز نوشت« :خطبههای
نماز جمعه ایالم این هفته محل اعتراض امام جمعه به منتقدان
شد .حجت االسالم لطفي ،امام جمعه ايالم عصباني بود از
کساني که نسبت به ماشين او معترض شده بودند .او در
خطبههاي نماز جمعه جمالت تندي عليه معترضان به ماشين
شاسي بلندش گفت .اينکه «از بچهبازيهايتان دست برداريد»،
«اهانت به جايگاه نماز جمعه ،قابل پيگيري است» و «توصيه ميکنم به
اين جايگاه که مينگذاري است ،نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد،
با مين به هالکت خواهيد رسيد!» همه اين اعتراضات از اين جهت است
که جرياني در استان ايالم نسبت به برخی امور معترض شده است .اين
اعتراضات هم به مراسم وليمه تولد نوه امام جمعه ايالم برميگردد که
با حضور تعدادي از فوتباليستها و بازيگران سينما و تلويزيون برگزار
شده و هم به ماشين شاسي بلندي که مورد استفاده امام جمعه است.
حاميان امام جمعه البته انتقادات اين گروه را وارد ندانسته و آنان را پيروان
عرفانهاي کاذب خطاب کردند! اما پسر امام جمعه ايالم که از فعاالن
شبکه اينستاگرام محسوب ميشود ،استفاده از چنين ماشيني را براي
حفظ امنيت پدرش الزم دانسته است ».فرزند این امام جمعه درحالی لزوم

در همین حال یک عضو شورای مرکزی جامعه
روحانیت مبارز در گفت و گو با «آفتاب یزد» با اشاره
به اینکه روحانیون در هر جایگاهی اعم از امام جمعه،
امام جماعت ،استاد حوزه یا دانشگاه اگر می خواهد
خدمت کند باید ساده زیستی و مردمی بودن
را برگزیند ،تاکید کرد« :به ویژه باید درنظر گرفت
سطح زندگی باید با هر منطقه ای که در آن زندگی
میشود ،تطابق داشته باشد ».حجت االسالم حسین
ابراهیمی افزود« :روحانیون باید مواظب امورات
زندگی خود باشند و خود را با جامعه ای که در
آن هستند تطبیق دهند .اگر سطح زندگی مردم
باال رفت ،اشکالی ندارد به همان میزان روحانیون و
مسئوالن نیز سطح زندگی خود را ارتقا دهند ».او
تصریح کرد« :مثل مردم زندگی کردن مطلوب است،
اگر زندگی ائمه(ع) را مطالعه کنیم سطح زندگی
حضرت امام علی (ع) در پایین ترین حد بوده چرا که در آن زمان مردم
نیز از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند درحالی که در زمان
امام محمدباقر(ع) و امام صادق (ع) سطح زندگی مردم باال رفته بود و
ائمه(ع) نیز از زندگی باالیی برخوردار بودند ».حسینی ادامه داد:
«در شرایط فعلی جامعه با توجه به چالش های اقتصادی و برخی
نارضایتی هایی که وجود دارد الزم است روحانیون و مسئوالن نیز با دقت
بیشتری رفتار کنند و زندگی خود را با شرایط مردم تطبیق دهند چرا که
در این وضعیت بیشتر زیر نظر مردم هستند».
نکته پایانی نتیجهگیری و قضاوت در اینباره است که طبعا برعهده مردم
است.
امیدواریم امام جمعه ایالم در این باره توضیحاتی را منتشر نماید.

ابراهیمــی :در شــرایط فعلی جامعه بــا توجه به
چالش های اقتصادی و برخــی نارضایتی هایی که
وجود دارد الزم اســت روحانیون و مسئوالن نیز با
دقت بیشتری رفتار کنند و زندگی خود را با شرایط
مردم تطبیق دهند چرا که در این وضعیت بیشــتر
زیر نظر مردم هستند
اقدامات امنیتی را برای یک مقام استانی مطرح می کند که چندی پیش
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفته بود« :در حال حاضر در
کشور هیچ تهدید امنینی متوجه هیچ مسئولی نیست .در دهه شصت
بود که منافقین شخصیتها را ترور میکردند؛ امروز نمی توانند ترور
کنند .من در این کشور مسئول هستم و بدون محافظ در شهر تردد

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره تمایل ایران به افزایش روابط با شرق به جای بهبود روابط با غرب می گوید .در همین حال خبرهایی از نزدیکی اروپا به آمریکای ترامپ میرسد
کردند از حق وتو خود ســرباز زدند تا شرق و
آفتاب یزد -گروه سیاســی :بیش از یک
غرب باهم علیه ایران به اجماع برسند.
ربــع قــرن از پایــان جنگ ســرد میگذرد،
نبرد میان آمریکای کاپیتالیســت و شــوروی
خود
عالئق
از
کننده
تعیین
ادامه
در
رندولــف
اریــک
کاهش شانس همکاری
کمونیست با فروپاشــی شوروی پایان یافت تا
در روابــط با کشــورهایی
گزارش خود می نویســد:
یک تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در گفت و گو
تفکر کمونیســم نیز به تاریخ بپیوندد .هرچند
نظیــر چیــن و روســیه
«حتــی قبــل از ترامــپ،
با «آفتاب یزد» گفت« :نگاه مثبت به شــوروی
غرب این واقعــه را پیروزی برای خود میداند
اســت و ایــن موضــوع را
ایــران احســاس میکرد
پیــش از این نیز در میان برخی وجود داشــت
و فرانســیس فوکویاما دانشمند آمریکایی این
پایان
نوعــی
تــوان
مــی
طرف
عنوان
به
واشــنگتن
و با توجه به اینکه روســیه امروزی ایدئولوژی
واقعه را «پایان تاریخ» یعنی پیروزی همیشگی
روابط
بهبــود
برای
تالش
نقــض
را
معاملــه
مقابــل
کمونیســم را هم ندارد مهربانی نسبت به این
لیبرالیســم بر دیگر اندیشــهها نامید اما حاال
گرفت.
نظــر
در
غــرب
با
که
شد
مشخص
زیرا
کند،
ی
م
کشور بیشتر شده اســت ».فریدون مجلسی با
شــرایط تغییر کرده است .ســیطره والدیمیر
«یکی
افزاید:
ی
م
نویسنده
مانده
باقــی
های
تحریــم
بیان اینکه شــرق از توان باالیی برای کمک به
پوتین در روسیه و بهرهگیری از نفت باالی صد
از محبوب ترین شعارهای
آمریکا هنوز مانع ارتباطات
ایــران در عرصه بین المللی برخوردار نیســت،
دالر توانســت بار دیگر روســیه را سرپا کند و
انقالب ایران «نه شــرقی،
بانکی و سرمایه گذاری های
مجلسی :بدون تردید
افزود« :در دوران تحریم چین و روسیه نه تنها
مدرنیزاسیون توان نظامی مسکو را بار دیگر به
نــه غربی» بود که نشــان
خارجــی مــی شــود».
میتوان مشکالت و
از حق وتو خود به نفع ایران اســتفاده نکردند
عنوان چالــش ایاالت متحده معرفی کرد .خال
تمایلــی
ایــران
دهــد
ی
م
قولی
نقل
بــا
گزارش
این
اختالفات را حل کرد
بلکه چین که دارای مناســبات اقتصادی است
قدرت ناشــی از قدرت و حضور ایران در عراق
طرف
در
گرفتــن
قرار
بــه
اســتاد
مرندی
محمــد
از
اما بایــد دید برخی
از موقعیت انحصاری خود اســتفاده میکرد تا
نیز آغاز فصل دیگری از چالشهای منطقهای
یا
آمریکایی
کاپیتالیســم
دانشگاه
در
آمریکا
مطالعات
تنش
از
منافعی
که
حداکثر بهره را از ایران ببرد ».او درباره بســته
آمریکا با ایران شد و در طول یک دهه گذشته
ندارد».
شوروی
کمونیسم
یابد.
مــی
پایــان
تهــران
غرب
و
ایــران
میان
شــدن درها میان ایران و غرب گفت« :در طول
بــا افزایش نفوذ ایــران در خاورمیانه مکانیزم
در این گزارش آمده است:
مرندی گفتــه« :اگر برخی
دارند سنگاندازی
چند دهه اخیر مخالفت با غرب از اروپا گرفته تا
موازنه قوا که ســالها برای ثبات در خاورمیانه
«کارشناســان میگوینــد
درها بسته هستند و برخی
نمیکننــد؟! بــه
استرالیا در میان برخی جریان های کشور وجود
رفت
شــکل گرفته بود با حذف صدام از میان
شــرایط و تمایــل فعلــی
دیگر باز هســتند ،ما برای
هرحــال در همین
داشــته که این موجب بســته شدن درها شده
و
ایران
و خاورمیانــه به صحنه رقابت میــان
روابط
افزایش
بــرای
ایران
بسته
درهای
پشت
همیشه
دوره گذشته دیدیم
است .در شرایط فعلی نیز مهمترین هدف باید
خاورمیانه
عربستان تبدیل شــد .عربستان در
این
تغییر
معنی
به
شرق
با
ماند».
نخواهیم
منتظر
که به مدد تحریمها
این باشد که چگونه می توان درهای گفت و گو
دوران
در
ایران
فعلی همان نقشــی را دارد که
از
ایران
کــه
اساســی
ایده
برخــی در جهــت
را بــاز کرد تا بتوان همکاری ها را افزایش داد و
آمریکایی
نمایندگی
پهلــوی برعهده داشــت؛
درب شرقی و غربی!
قــرار گرفتــن زیــر چتر
منافع شخصی خود
اینکه به ســمت درهای باز شرق برویم چندان
که
منطقه
در
آمریکایی
برای پیش برد نظــم
اینکــه درهای غــرب به
قـــــدرتهای جــــهانی
از فروش نفت گرفته
معقول به نظر نمیرسد چرا که خود شرقی ها
ریاض
برای
اما
کنــد.
ی
م
ایاالت متحده طلب
روی ایران بســته است به
خود داری می کند ،نیست.
تا دیگــر حوزهها
برای منافع کالن خود همراه با قدرت های غربی
که
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می شوند ،همین امروز روسیه به دلیل تحریم های
معتقد اســت آمریکا باید از منطقه خارج شود
این
بودن
نســبی
نیست.
هــا
ش
تال
آخریــن
کــه
غرب به شــدت آســیب پذیر شده و در تالش
و یک نظم امنیتی مبتنی بر کشورهای منطقه
فرآینــد را می تــوان در
برای تنش زدایی با ایاالت
اســت تا مناسبات خود را بهبود ببخشد ».از این
شکل گیرد .با این حال این همه ماجرا نیست.
تجربه هــای تاریخی به خوبی مشــاهده کرد
متحده  -ارائه شــده به وسیله توافق هسته ای
تحلیلگر مسائل بین الملل پرسیدم الی گرانمایه به
ســپتامبر  2015زمانی که بشــار اسد چیزی
که برجام آخرین مــورد آن بود .اگرچه برخی
که از طریق تبادل محدودیت در برنامه هستهای
خبرگزاری فرانسه گفته ایران و آمریکا در مواردی
تا سقوط نداشــت روسها بعد از  4دهه پا به
کارشــکنی ها در ایــن توافق شــکل گرفت
ایــران در عوض برداشــته شــدن تحریم ها-
مانند ایران-کنترا یا حمله ایاالت متحده به طالبان
خاورمیانه گذاشتند تا از متحد سنتی خود در
اما طبیعی اســت بــا وجود حــدود  40دهه
از میان رفته اســت .ایــران عملکرد آمریکا را
در افغانستان روابطی را داشــته اند ،آیا می توان
خاورمیانه عربی دفاع کنند .هم راســتا بودن
اختالفاتی که روی هم تلنبار شده نمی تواند از
به عنــوان یک رویکرد درک کرده اســت .الی
همین موارد را به عنوان مصداق هایی که می توان
منافع ایران و روسیه در این جغرافیای سوریه
اعتماد میان طرفین ســخن گفت .اگرچه سیر
گرانمایه عضو شــورای روابط خارجی اتحادیه
درهــا را بــاز کــرد ،قلمــداد نمــود؟ فریدون
موجب شد تا تهران و مسکو بیش از هر زمانی
گزارش خبرگزاری فرانسه در این جهت است
اروپا در تحلیل این شرایط به خبرگزاری فرانسه
مجلســی گفت« :بدون تردید می توان مشکالت
به هم نزدیک شــوند تا حدی که برخی امروز
که ایران به دلیل بســته بودن درهای غرب به
گفته«:دیپلمــات های ایرانی با ســیگنالهای
و اختالفــات را حل کرد اما بایــد دید برخی که
مدعی ایجاد روابط اســتراتژیک میان این دو
دامان شرق رفته است اما بعید به نظر می رسد
روشــنی که از داخل کشور دریافت کردهاند در
منافعی از تنش میان ایران و غرب دارند سنگ اندازی
کشور هستند.
چنین رویکردی از سوی ایران دنبال شود .در
تالش سیســتماتیک برای تعمیق روابط ایران
نمیکننــد؟! بــه هرحــال در همیــن دوره
دوره محمود احمدی نژاد چنین رویه ای یکبار
با چین و روســیه هســتند .در لحظات خاصی
گذشته دیدیم که به مدد تحریم ها برخی در جهت
کوچ ایران به شرق؟
تست شــد .وقتی رابطه با غرب به طور کامل
از ســال  1979به بعد ایران در صورت لزوم یا
منافع شخصی خود از فروش نفت گرفته تا دیگر
حاال خبرگزاری فرانســه در گزارشی میگوید
تخریب شــده بود و حتی خبری از مناسبات
وقتی منافعش در میان بوده ،رویکرد عملگرا را
حوزه ها سوءاستفاده کردند ».او ادامه داد« :برآورد
ایران ورای شــعار نه شــرقی نــه غربی تمایل
با کشورهای درجه سوم اروپایی نبود اما درب های
در رابطه با ایاالت متحده در نظر گرفته اســت.
کلی این اســت که اختالفات میان ایران و غرب
بیشتری به شرق نشان میدهد .اریک رندولف
مســکو و پکــن علیالظاهــر باز بــود .با این
میتوان به قرارداد فروش اســلحه ایران-کنترا
افزایش یافته و می تواند فرصت بهبود روابط کم
در این گزارش می نویســد ایران سیگنالهایی
حال چین و روسیه زمانی که آمریکا و اتحادیه
در اواســط دهه  80میالدی و همکاری ایران و
و کمتر شود».
تغییر
را ارســال کــرده کــه نشــان از یــک
اروپا سخت ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال
امریکا در افغانستان در سال  2001اشاره کرد»

پایان صبر دو طرفه؟

توئیت بازی سیاسی

دیپلمــات پیشــین کشــورمان در مقالهای
در یــک روزنامه آلمانی نوشــت :حل بحران
یمن باهمکاری ایران و عربســتان ،زمینهساز
حــل ســایر بحرانهــای منطقــه از طریق
دیپلماسی شده و چشــمانداز همکاریهای
کالن قدرتهای منطقهای برای تامین صلح و
ثبات پایدار درخاورمیانه را فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،سید حســین موسویان
در مقالهای که در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه
در آلمان منتشر شد نوشت«:جنگ سعودی
کشور یمن را در بدبختی غرق کرده ،موجب
از دست رفتن جان هزاران و آوارگی میلیونها
انسان شده واین کشــور را درمعرض فاجعه
مصیبت بار بیماری مسری وبا قرارداده است
بطوریکه ســازمان ملل ،وضعیــت یمن را
بدترین بحران پنجاه ســال گذشته درجهان
خوانده است .با این وجود درمیان بحرانهای
متعــدد در خاورمیانه ،شــانس صلح دریمن
بیشــتر است .در حاشــیه کنفرانس امنیتی
مونیخ ،معــاون وزیر خارجه ایــران و چهار
کشور اروپایی آلمان ،فرانسه ،انگلیس و ایتالیا
در مــورد یمن گفتوگو کردنــد .این تحول
مهمی است و اگر اروپاییها بتوانند آمریکا و
عربستان را همراه کنند ،شانس شکستن بن
بست بحران یمن از طریق دیپلماسی بوجود
خواهد آمد .مذاکرات هســتهای نیز ابتدا بین
ایران و سه کشور اروپایی آغاز و سپس آمریکا
به آن پیوســت .درهرصورت ،ایران صرفا باید
درصورت خواست حوثیها وارد مذاکرات یمن
شود در غیر اینصورت ورود ایران مشروعیت
نخواهد داشــت .دوقدرت منطقهای ایران و
عربستان روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده
و تقریبا در تمام بحرانهای منطقهای ،در دو
جبهه مخالف یکدیگر ایستادهاند .عربستان که
دردوره اوباما از برجــام حمایت کرد ،اکنون
درخط ترامپ برای نابودی آن تالش میکنند.
متقابال تنشها بین ایران و آمریکا باال گرفته
و هیچ ارتباطی در سطح رسمی و غیررسمی
بین دوکشــور وجود ندارد .چنین وضعیتی،
ابتکاری از ســوی قدرتهــای منطقهای و
بینالمللــی بــرای بهبود اوضــاع منطقه را
ضروریتر ساخته است.
حل بحران یمن ازطریق دیپلماسی بینالمللی
میتواند موجب ســازش جناحهای درگیر در
داخل یمن شــده ،اختالفات ایران و سعودی
را کاهش داده ،روند افزایش تشــنج بین کاخ
ســفید و تهران را مهار نموده و به بزرگترین
فاجعه انســانی فعلی جهان خاتمه دهد .حل
بحران یمن سادهتر از ســوریه است؛ زیرا در
ســوریه قدرتهای منطقــهای و بینالمللی
بســیار زیادی دخیل هستند در حالیکه در
مورد یمن ،عربستان و آمریکا و ایران میتوانند
نقش کلیدی در مدیریت بحران را ایفاء کنند.
فرمول حل سیاســی بحران یمــن میتواند
مشــابه فرمول افغانســتان و عراق باشد که
عناصر اصلی آن بین گروههای اصلی داخلی،
قدرتهای جهانی و منطقهای ،بویژه آمریکا و
ایران ،توافق شد .اصول کلیدی مدیریت بحران
افغانســتان و عراق از ایــن قراربود-1 :حفظ
تمامیت ارضی -2 ،تشکیل دولت فراگیرملی
با مشــارکت گروههای اصلی - 3 ،احترام به
خواست اکثریت و حقوق اقلیت -4 ،انتخابات
آزاد با نظارت سازمان ملل - 5،همکاری برای
تامین کمک های انسانی و بازسازی اقتصادی.
ایران ،اروپا  ،آمریکا و عربستان میتوانند روی
چنین فرمولی بــرای حل بحران یمن توافق
کنند ،به جنگ خونین فعلی پایان بخشــیده
و جان انســانهای بیشماری را نجات دهند.
حل بحران یمن باید درقالب ســازمان ملل و
تایید شورای امنیت این سازمان باشد .چنین
راه حلی موجب نجات عربســتان و آمریکا از
باتالق جنگ یمن نیز خواهد شد.

محمــد رضا بیدخــام مدیر روابط عمومی شــرکت
مخابرات در پاسخ به پیگیری ها درباره انگیزه و علت
اقدام مخابرات برای نصب شــیروانی روی کافوی واقع
در خیابان انقالب که به نظر می رسد برای جلوگیری از
کشف حجاب موسوم به «دختران خیابان انقالب» بوده
است ،گفت :از گذشته با توجه به شرایط منطقه ،تصمیماتی درباره
ساختار فیزیکی تجهیزات مخابراتی در سطح شهر گرفته میشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه مواردی مصداق آسیب رساندن به

انگیزه نصب شیروانی روی کافوی مخابرات

عکس:سایت اصولگرای فردا نیوز

 -2354از مازنــدران تماس میگیرم.
این سود سهام عدالت ما را ُکشت! چون
تا میخواهیم فراموش کنیم دوباره از آن
مینویسند و خبر میدهند .مدتی بود اصال
آن را فراموش کردیم که ســهام عدالت
چیست .راجع به آن خبر ندهند اگر واریز
کردند خبررسانی کنند)11/23( .
 -2253به منظــور برقراری عدالت و
رضایتمندی مردم ،شایسته است دولت
محترم با تصمیمگیری مناسب تکلیف
افــراد و خانوادههایی را که با وجود نیاز
مالی هنوز برای دریافت ســهام عدالت
ثبتنام نکرده و مبلغــی هم به عنوان
سود سهام عدالت دریافت نکردند طی
اطالعیهای روشن کند)11/23( .
 -2203اینکــه ســخنگوی محتــرم
شورای نگهبان در مورد بودجه این شورا
گفتند بودجه این نهاد از پول توجیبی
برخی آقایان کمتر است ،خواستم بگویم
این حرف چه قدر درست است؟ آیا پول
توجیبی برخی افراد از بودجه یک نهاد
بیشتر است؟ ()11/23
 -2201در ادامه بحث بودجه با نماینده
بانوان ،عضو کمیســیون تلفیق پروانه
مافی ایشــان در مورد بودجه شــورای
نگهبان مســائلی گفته که مبهم است.
ایشان مشــخص نکرد که در سال 97
که انتخابات نداریم شورای نگهبان این
بودجه را برای چه الزم دارد؟ ()11/23
آفتاب یزد :متاســفانه اطالعات
ناکافــی به مــردم دادن اینگونه
سوءتفاهمات را به وجود میآورد.
 -2150از مشــهد تمــاس میگیرم.
 40سال است مســتاجرم تمکن مالی
ندارم .یک عمر زحمت کشــیدم درآمد
ندارم امــا یارانه مرا قطــع کردند .این
عدالت است؟ ()11/23
 -2033ما از انقالب حمایت میکنیم.
از نظام و کشــور حمایت میکنیم آن
وقت امثال آقای شــریعتمداری هزینه
برای کشــور میتراشــد .وقتی ایشان
گفتند بعــد از ریاض نوبــت حمله به
برجهای دوبی اســت هزینههای زیادی
به کشــور تحمیل کرد .امروز هم اعالم
میکنــد بحرین مال ماســت .آیا اینها
هزینهبردار نیست؟()11/23
آفتاب یزد :در رژیم گذشته بحرین
یکی از استانهای ایران بود که با
بیکفایتی رژیم گذشــته از ایران
جدا شد .ولی در این زمان اینگونه
بحثهــا را نمیدانیم تا چه اندازه
مصلحت میباشد.
 -1753متاســفانه برخــی کارمندان
بانک  ...شــعبه شهرک شــریعتی در
منطقــه  19نه اخالق خوبــی دارند نه
وجــدان کاری .ما از طریق این روزنامه
خواســتار رســیدگی به ایــن موضوع
هستیم .چراکه در این منطقه از جنوب
تهران به اســم خدمترســانی جنگ
اعصاب راه انداختهاند)11/23( .
آفتاب یزد :به روابط عمومی بانک
اعالم نمایید.
 -1623برای تعویض کارت عابربانک
خود به بانک مربوطه ( )...شعبه شهرک
شــریعتی مراجعه کردم .به علت اینکه
گوشــی من برای فعال ســازی پیامک
آنتن نمــیداد از ارائــه آن در آن روز
خودداری کردند .هر چند قول مساعد
برای همــکاری دادند امــا خلف وعده
کردنــد .چرا بانکها صداقــت ندارند؟
()11/23
 -1514شما آفتاب یزدیها هرچه پیام
بر علیه دولت افغانستان میدهیم چاپ
نمیکنید پیام ما این اســت خواستار
قطع کمک به افغانستان هستیم .برخی
اتباع خارجی قاچاق میکنند .خیلی از
این اتباع خارجی شغلهای ایرانیها را
گرفتهاند)11/24( .
آفتاب یزد :خواننــده محترم هر
پیامی که دارید در یک پیام ارسال
کنید کافی اســت .لطفا به جهت
اهداف خاص خــود خطهای این
سامانه را اشغال نکنید و از ارسال
پیام تکراری خودداری کنید .اینکه
چیزی حدود یک ســاعت خطوط
این سامانه را مشغول کنید که پیام
تکراری بدهید از نظر اخالقی کار
درستی نیست.

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