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سیاسی

ماکرون میخواهد بدون دعوت در نشست آنکارا شرکت کند

داوودچاووشاوغلووزیرخارجهترکیهازدرخواستامانوئلماکرونرییسجمهورفرانسهبرایحضور
در نشست سه جانبه ایران ،روسیه و ترکیه در آنکارا خبر داد و گفت این درحالی است که از او دعوتی
به عمل نیامده است.به گزارش ایلنا به نقل از تی آر تی ترکیه ،بر اساس این گزارش چاووش اوغلو گفت :
روابط ترکیه و روسیه قویتر از آن است که توسط امانوئل ماکرون شکسته شود .او گفته روابط ترکیه و
روسیه آلترناتیویبرروابطاینکشورباناتو،فرانسهوآمریکانیست.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

صالحیت «پمپئو» در کمیته روابط خارجی رد شد

آفتاب یزد -گروه سیاسی :انتخاب وزیر خارجه از همان
ابتدای کار دولت ترامپ در ســال  2017با چالش هایی
همراه بود هرچند رکس تیلرســون توانســت اولین وزیر
خارجه او باشد اما خیلی زود اختالفات نمایان شد تا بعد از
چندماهکجدارومریزترامپفردیهماهنگباسیاستهای
خود را انتخــاب کند.در نهایت چندی پیــش قرعه به نام پمپئو
افتاد .اما حاالکمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا صالحیت
«مایک پمپئو» برای احراز وزارت خارجه این کشور را رد کرد.

به دنبال تهاجم ســه جانبه شنبه هفته جاری به
سوریه به سرکردگی آمریکا بدون کسب موافقت
کنگره این کشــور ،برخی از ســناتورهای موافق
«مایک پمپئو» رئیس کنونی ســازمان سیا اعالم
کردند که وی و رئیس جمهوری این کشور مواضع
خالف دیپلماسی داشــته و نمی توانند به وی برای کسب تصدی
وزارت خارجه آمریکا رأی دهند.
با این رویداد ،رأی گیری برای کسب موافقت سنا درباره پمپئو باید

شورای شهر

کاوه مدنی استعفا داد

روایت رحیمی از نشست
مجمع  ۵۱نفره امید در مجلس؛

استعفای اجباری

محسنهاشمی:
نگرانی جدی در مورد
انتخابشهرداروجودندارد

نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای
اســامی با اشــاره به نشســت مشترک
مجمع  51نفره امیــد (نمایندگان تهران
در مجلس و اعضای شورای شهر پایتخت)
گفت کــه رئیس شــورای شــهر در این
جلســه تاکید کرده نگرانی جدی در مورد
انتخاب شهردار تهران وجود ندارد .علیرضا
رحیمی اظهار کرد :در نشســت مشترک
نمایندگان مجلس ،شــورای شهر تهران،
سرپرست شهرداری تهران و رابط پارلمانی
شــهرداری که با حضور حدود  40نفر در
مجلس برگزار شد ،ضوابط تعیین شهردار
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در این
جلسه همفکری که با حضور حسینی مکارم
سرپرست شهرداری تهران برگزار شد آقای
رسولی گزارشی از کارگروه شش نفره ارائه
کرد که براساس آن  11مورد در بودجه 97
اختصاصاً در مورد شهر تهران مطرح شده
اســت .وی افزود :همچنین آقای محسن
هاشمی در این جلسه تاکید کرد که نگرانی
جدی در مورد انتخاب شهردار وجود ندارد.
ایشان همچنین گفت که برخی افراد دوره
شهرداری هفت ماهه آقای نجفی را با دوره
 12ساله شــهردار قبلی مقایسه میکنند
که قیاس درستی نیســت .آقای هاشمی
همچنیــن به مزاح عنوان کــرد که زمانی
که امام (ره) مجلس را در راس امور عنوان
کرده شورای شهر وجود نداشته است!
طیبه سیاوشــی عضو مجمــع نمایندگان
استان تهران نیز درباره این نشست گفت:
نشست مجمع نمایندگان تهران و اعضای
شورای شهر جهت تبادل مسائلی بود که
منجر به اســتعفای شــهردار سابق تهران
شد و همچنین درباره چالشها و موانعی
پیشروی شهرداری تهران و شاخصهای
انتخاب شــهردار جدید صحبت شد .این
جلسه ،جلسه بســیار خوبی بود که برای
بیان نظرات اعضا به صورت شفاف پیرامون
حواشی اســتعفای نجفی بود ،مسائلی در
موافقت و مخالفت استعفای شهردار سابق
مطرح شد که به نظر بنده طرح این مسائل،
خوب بود.
به گزارش ایســنا ،نماینده مردم تهران در
مجلس ادامــه داد :اکثریت اعضای حاضر
دراین باره صحبت کردند همچنین درباره
مســائلی که برای دو طرف اهمیت داشت
تبادل نظر شــد و بر اســتفاده از ظرفیت
 ۵۱عضو مجمع نمایندگان تهران و شورای
شهر برای رفع مشکالت شهروندان تهرانی
تاکید شد.
محمود صادقی نماینده تهران نیز در توئیتی
درباره این نشســت نوشــت« :سرپرست
شــهرداری تهران در جلســه نمایندگان
مجلــس و اعضای شــورای شــهر گفت:
شهرداری را با بدهی فراوان و هزینه ماهانه
 ۴۷۰میلیارد تحویل گرفتیم .با شناسایی
مجاری نشتی پول ضمن پرداخت حقوق و
مزایای معوق ۴۰۰ ،میلیارد بیمه و مالیات
معوق و  ۵۲۰۰میلیارد تومان از بدهیهای
گذشته را پرداخت کردیم».

بینالملل

درخواست اتحادیه اروپا
از روسیه و ایران
در مورد سوریه!

اتحادیه اروپا با تکیه بر ادعاهای واهی غرب
و آمریکا درباره حمله شیمیایی در سوریه
توســط نیروهای دولتی از ایران و روسیه
خواســت تا مانع از اســتفاده از تسلیحات
شــیمیایی در ســوریه شــوند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،اتحادیه
اروپا در نشســت شورای روابط خارجی در
لوکزامبورگ از ایران و روســیه خواست تا
مانع از اســتفاده از تســلیحات شیمیایی
توسط دولت سوریه در آینده شوند .اتحادیه
اروپا اعالم کرد :ما از تمامی کشورها بهطور
خاص ایران و روسیه میخواهیم تا از نفوذ
خود برای توقف اســتفاده از ســاحهای
شــیمیایی در آینده بهویژه توســط دولت
ســوریه اســتفاده کنند .به گزارش ایسنا،
هفته گذشته غرب و آمریکا با مطرح کردن
یک سناریوی ادعایی درباره حمله شیمیایی
به شــهر دوما در غوطه شرقی ادعا کردند
که بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه مسئول
استفاده از تسلیحات شیمیایی در این حمله
است و ایران و روسیه نیز به دلیل حمایت
از اسد مقصر هســتند .در پی این ادعاها،
آمریکا ،انگلیس و فرانسه روز شنبه به بهانه
از بین بردن تسلیحات شیمیایی در سوریه
دســت به حمله علیه این کشور زدند که
ادعا می شود در آن هیچ شهروند یا نظامی
سوری آسیب ندیده است.

در صحن علنی به انجام برسد.
این درخواست درحالی مطرح شد که آمریکا ،انگلیس و فرانسه بامداد
روز شنبه مواضع دولت سوریه را هدف حمله موشکی قرار دادند.
این اقدام به بهانه حمله شــیمیایی ادعایی در شهر «دوما» سوریه
انجام شد.
به گزارش مهر به نقل از دِیلی نیوز ،ایندرحالی است که این کشورها
تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت دولت دمشــق در این حمله
ارائه ندادهاند.

اینباردرمحیطزیست!؟
آفتاب یزد -گروه سیاسی :محافظهکاران بیشتر
از  6ماه نتوانستند کاوه مدنی را تحمل کنند ،او
فردی شناخته شده در حوزه محیط زیست و آب
بود .به قول خودش برای خدمت به ایران و حل
مشکالت زیست محیطی به کشور بازگشت اما
فشارهای محافظهکاران ،او را هم از پای درآورد.
در روزگاری که شعار میدهیم «آب هست ولی
کم است» باید گفت «مدیر خوب هست ،اما کم
است» .این روزها آب به دغدغه مهمی نه تنها در
عرصه محیط زیست و کشاورزی بلکه در اقتصاد و
سیاست تبدیل شده است .شاهدی بر این مدعا را
باید در اعتراضات کشاورزان در خصوص کمبود
آب دانست .کاوه مدنی در  ۲۶شهریور ،۱۳۹۶
با حکم عیسی کالنتری معاون رئیسجمهور
بهعنوان معاون بینالملل ،نوآوری و مشارکت
فرهنگی  -اجتماعی این سازمان منسوب شد .او از
معدود مهاجران تحصیل کردهای بود که با سودای
خدمت به ایران عطای کشورهای توسعهیافته و
پر امکانات جهان را به لقایش بخشیده بود تا اینجا
به وطن خدمت کند .قصه ی پرغصه فرار مغزها
که او میخواست این کلیشه را با بازشگت خود
بشکند .چندی پیش علی اکبری نماینده مجلس
در صحن علنی عنوان کرد«:متاسفانه ساالنه ۱۸۰
هزار ایرانی با تحصیالت عالی از کشور مهاجرت
میکنند .فرار مغزها از ایران فاجعه ملی است ،به
نوعی که ساالنه  180هزار ایرانی با تحصیالت عالی
از کشور مهاجرت میکنند(!)»
کاوه مدنی که بود؟

به سراغ رزومه کاوه مدنی که برویم به خوبی
کالس او بهعنوان یک مدیر جهانی خودنمایی
میکند .کاوه مدنی در سال  ۲۰۱۲توسط انجمن
مهندسان عمران آمریکا برای «دستاوردهای
حرفهای و فردی که نشاندهنده آینده با اهمیت
و بشر دوستانه مهندسی عمران است» بهعنوان
یکی از  ۱۰چهره جدید مهندسی عمران انتخاب
شدهاست .اتحادیه علوم زمین اروپا ( )EGUکاوه
مدنی را به دلیل «سهم بنیادی در تلفیق نظریه
بازیها و روشهای متفاوت تحلیل تصمیمگیری با
سامانههای مرسوم مدیریت منابع آب» که منجر
به ایجاد نگرشی جدید در مدلهای مدیریت منابع
آب شده بهعنوان یکی از چهار دانشمند برجسته
جوان در سال  ۲۰۱۶برای دریافت جایزه آرنه
ریچتر انتخاب کردهاست .انجمن مهندسان عمران
آمریکا ( )ASCEساالنه سه تا پنج نفر را برای
دریافت جایزه تحقیقاتی والتر هوبر انتخاب میکند.
این جایزه که با ارزشترین جایزه برای پژوهشگران
نسبتاً با سابقه ( )mid-careerمحسوب میشود
به کسانی داده میشود که به موفقیت قابل توجهی

دوستان خارج از کشورم و همکاران ایرانی خارج
در تحقیقات خود در زمینههای مختلف مهندسی
از کشورم در کشورهای دیگر مخالف بودند .پدر
عمران دست یافته باشند .کاوه مدنی این جایزه را به
و مادرم که قاعدتا باید از بازگشت من به ایران
خاطر «پژوهشهای پیشگامانه در توسعه روشهای
خوشحال میشدند هم مخالف بودند .مادر و پدرم
تخصیص منابع محدود آب از طریق تلفیق مفاهیم
احساس میکردند که در حوزهسیاست و دولت،
حل مناقشات و نظریه بازیها برای استفاده
خیلی چیزها ممکن است متفاوت باشد .میگفتند
درسامانههای پیچیده منابع آب» دریافت کرد.
ممکن است ظرفیتی که االن دارم را هم نتوانم
داستان سرایی محافظهکاران
استفاده کنم .بقیه بر این باور بودند که اصال
رسیدن صندلی مدیریت به جوان تحصیل کرده
نمیشود کار کرد .همسرم تنها کسی بود که گفت
از غرب که کرسی استادی
هر کاری الزم است انجام
دانشگاه امپریال کالج لندن را
میدهم که تو این کار را
رســیدن صندلی
هم دارد از همان ابتدا به مذاق
بکنی و موفق شوی ،چون تو
مدیریــت بــه جوان
برخی خوش نیامده بود .برای
دوست داری .به عالوه اینکه
تحصیل کرده از غرب
این عده که هنوز هم به رغم
این یک فرصت است برای
واگذاری  4انتخابات پیاپی
یکبار .شاید یکبار برای
که کرســی استادی
در سطوح مختلف قدرتمند
همیشه باشد که فرصتی
دانشگاه امپریال کالج
هستند امثال کاوه مدنی خائن
مهیا شود برای اثرگذاشتن و
لندن را هــم دارد از
و جاسوس هستند و الغیر.
برای نسل ما.اگر یک درصد
وبسایتمحافظهکارجهاننیوز
شانس موفقیت وجود داشته
همان ابتــدا به مذاق
در گزارشی از کاوه مدنی
باشد ،شاید در باز شد برای
برخی خــوش نیامده
بهعنــــوان یک جـــاسوس
خیلیهای دیگر .ما ناراحت
بــود .بــرای این عده
نام برده بیآنکه چنین اتهامی
هستیم که میگوییم نسل
در هیچ دادگاهی تایید شود!
ما را به دولت راه ندادند.
که هنوز هــم به رغم
در بخشهایی از این گزارش
به ما میگویند جوان .پس
واگذاری  4انتخابات
آمده است«:یکی از افراد مهم
این یک فرصت برای نسل
پیاپــی در ســطوح
و متهمان در رابطه با پرونده
ماست .پس اگر یک درصد
جاسوسان محیط زیستی،
شانس موفقیت وجود داشته
مختلف قدرتمند است
کاوه مدنی بوده است .کسی
باشد ،یک نسلی ممکن
امثال کاوه مدنی خائن
که تا حد معاونت سازمان
است بتواند فرصت حضور
و جاســوس هستند و
محیط زیست ارتقا یافته بود
پیدا کند ».او در یکی از
و به اسناد و مدارک مهمی
آخرین مطالبی که چند
الغیر
دسترسی داشت .جالب
روز پیش در کانال تلگرام
اینجاست که مدنی «دوتابعیتی» ابتدا در دوره
خود منتشر کرد ،نوشت«:ما یاد گرفتیم با هم کار
معصومه ابتکار نامزد مدیریت شد اما بهعلت سابقه
کنیم ،با هم بخندیم ،با هم غصه و حرص بخوریم
انگلیسی طوالنی مدتش ظاهرا ً البی ترجیح داد
و با هم موفقیت را جشن بگیریم .به اعتقاد من،
مدنی به دیپلماسی عمومی بپردازد .در همین راستا
فقدان روحیه کار تیمی یک معضل اساسی است.
بود که مدنی ابتدا در رسانههای خارجی چهره شد
خوشبختانه ما توانستیم این فضا را تغییر دهیم
و سپس سر از «شبکه  4صدا و سیما»« ،تدکس
و روحیه همکاری را در مجموعه تقویت کنیم.
کیش» و در نهایت نیز «شبکه افق» و «برنامه 180
همه میدانیم که ایران مهد نگارش برنامههای
درجه» درآورد ».در بخش دیگری نیز نوشته شده :
آرمانی است اما همواره در اجرا مشکل داشتهایم.
«وی پس از خروج از کشور ،آخرین بار در یک
ما سعی کردیم واقعبین باشیم و آنچه را بنویسیم
مجلس عیاشی دیده شد و اکنون به دالیل کامال
که باور داشته باشیم قابل اجراست .حتی با این
روشن میگوید به کشور بر نمیگردد».
وجود هم در برخی موارد از برنامههای خود
عقب ماندیم و اشتباهاتی در تخمین تواناییهایمان و
چرا بازگشت به ایران؟
منابع در دسترس داشتیم .ما توانستیم برنامهای
کاوه مدنی در آذر  96وقتی کم کم فشارها بر
سراسری بنویسیم و در هماهنگی با هم برنامه را
او افزایش یافت ،گفته بود«:فکر کنم سختترین
اجرا کنیم .به نظر میرسد که این اولین بار است
تصمیم زندگی من بود .از تصمیم مهاجرت و
که سازمان در حوزه آموزش و پژوهش (و شاید در
تصمیم ازدواج سختتر بود .چون تقریباً تمام
همه حوزهها) برنامهای را با مشارکت همه استانها

|

در گفتوگو با آفتاب یزد مطرح شد

گزینههای رمضانزاده برای شهرداری تهران

عبداهلل رمضانزاده ،فعال سیاسی و سخنگوی
دولــت اصالحات گفت :از جملــه معیارهای
انتخاب شــهردار تهران انتخاب شــخصی
اســت که بتواند از فیلترهای ســخت گیرانه
و متعــدد تایید صالحیت بگــذرد و بتواند با
ردیف
-1

جناح مخالــف تعامل برقرار ســازد ،اما اگر
تنها معیارهای انتخاب شــهردار تهران مانند
هر شــهر مترقی در جهان تنها «شــرافت»،
«پاک دســتی» و «تخصص» بود ،این افراد
را پیشنهاد میکردم:
سوابق

نام

محسن صفایی فراهانی قائم مقامی در وزارت صنایع ،نماینده مجلس ششم،
ریاست فدراسیون فوتبال ایران
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه در دولت یازدهم،
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

-2

پیروز حناچی

-3

مهندس علی زحمتکش

استاد دانشگاه ،مدیریت در حوزه انرژی

-4

دکتر کریم عابدی

استاد دانشگاه سهند تبریز

-5

مهندس عزتی امینی

اهل سنت و معاون سابق وزیر راه ،مسکن و
شهرسازی

تدوین و اجرا کرده است».
او رفت...

اما در نهایت محمود صادقی توئیت کرد «:امروز
از یک منبع موثق شنیدم #کاوه_مدنی معاون
سازمان حفاظت محیط زیست ،ایران را ترک
کرده است .همسر او نیز کشور را ترک کرد».
سایت اصولگرای تابناک نیز نوشت«:کاوه مدنی»
معاون سازمان محیط زیست که در زمان انتشار
عکسهای جنجالی او از سوی اصولگرایان ،در سفر
خارج از ایران بود ،به کشور برنگشت .مدنی پس از
انتشار تصاویر و حملههای رسانههای تندرو به
او ،در حالی که در سفر کاری در خارج کشور بود،
از همانجا استعفا داد و استعفای او پذیرفته شد».
وقتی دولت روحانی بر سر کار آمد یکی از وعدهها
تالش برای بازگشت نخبگان ایرانی مهاجر به کشور
بود .راهبردی که از استعداد و تجربههای گرانبهای
آنها در سطح اول جهانی برای حل مشکالت کشور
استفاده شود .در همان حال و هوا ،رضافرجی دانا
وزیر علوم بر ضرورت فراهم شدن زیر ساختهای
مهم به منظور بازگشت نخبگان به کشور تاکید
کرده و گفته بود«:در شرایطی که کل بودجه
دولتی ما  192هزار میلیارد تومان و معادل 70
میلیارد دالر است با مهاجرت مغزها  150میلیارد
دالر به دنیا کمک میکنیم ».اما با فشارهای
محافظهکاران نه تنها زیرساختی برای بازگشت
نخبگان ایرانی نشد بلکه حتی عمر مدیریت فرجی
دانا نیز با فشارهای اصولگرایان در مجلس نهم دوام
چندانی نیافت و اساسا حتی فرصت برنامهریزی
برای بازگشت نخبگان نیز فراهم نشد.
با سواد و فعال بود ،متاسفم که رفت

با یک عضو کمیسیون کشاورزی و منابع آب مجلس
درباره عملکرد کاوه مدنی و استعفای او صحبت
کردیم .علی اکبری به «آفتاب یزد» گفت«:مدیر
ارزشمند ،جوان و پا به کار بود .از شنیدن خبر
استعفای او بسیار متاسف شدم ».وی افزود«:در یک
ماموریت کاری برای مجمع جهانی آب همراه با کاوه
مدنی بودم بسیار با سواد و فردی شناخته شده بود و
نباید چنین مدیرانی را به سادگی از دست داد ،آنهم
در حالی که در برنامه ششم توسعه آب و محیط
زیست از درجه اهمیت بسیار باالیی برخودار است».
اکبری ادامه داد«:در این برنامه ضرورتهای توجه
به شاخصهای استاندارد در مدیریت آب و
محیط زیست تاکید شده است و حاال باید در نحوه
اجرا دید که چه سازوکاری برای آن مهیا خواهد شد».
در پایان با هر اتهامی شده از جاسوس گرفته
تا ........کاوه مدنی هم عطای بازگشت به ایران را
به لقای آن بخشید.

الوروف :حمله اخیر به سوریه بیپاسخ نمیماند

مسکو ادعاهای انگلیس مبنی بر سنگاندازی
روسیه در مقابل اعزام کارشناسان سازمان منع
تسلیحات شیمیایی به پایگاهی که در آن ادعای
وقوع حمله شیمیایی در شهر دوما در حومه
دمشق مطرح شده است ،تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا ،سرگئی الوروف ،وزیر امور
خارجه روسیه (دوشنبه) در مصاحبه با بی بی سی
گفت :من تاکید میکنم که روسیه هیچ

چیزی را در مکان این حمله کذائی تغییر نداده
است .وی افزود :من نمیخواهم با بی احترامی
درخصوص روسای جمهور کشورهای دیگر
صحبت کنم ،اما رهبران فرانسه ،انگلیس و ایاالت
متحده اطالعاتشان را از رسانهها و شبکههای
اجتماعی میگیرند .رئیس دستگاه دیپلماسی
روسیه تاکید کرد :حمله سهجانبه آمریکا،
انگلیس و فرانسه به سوریه بیپاسخ نمیماند.

این سرما نتیجه گرم شدن
زمین است

کرهزمینکمکمیکنند؛حیواناتنشخوارکننده
مانند آهو و گاو .برنجکاری هم باعث گرم شدن
کره زمین میشود .گرمای کره زمین زیانهای
بسیاری را برای طبیعت و انسان به بار آورده است.
جنگلهایاستواییهمدرگرمشدنزمینبیتاثیر
نیستند.درختهایاستواییوقتیقطعشوندco2،
تبدیل به اکسیژن نمیشود و بدین ترتیب زمین
گرممیشود.موریانههاهمکهبقایایدرختانقطع
شدهرامیخورندگازمتانتولیدمیکنند.باتالقها
و تاالبها هم  co2تولید میکنند .پس طبیعت
خودشهمباعثآلودگیمیشود.

ادامه از صفحه اول:
خشکسالی و ترسالی بهم خورده است .ممکن
اســت در نقطهای که گرم است سرمای شدید
بیاید و در نقطهای که سرد است ،گرمای شدید
بیاید .خشکسالی و ترسالی قابل محاسبه نیست.
در حالی که در گذشته انسانها میتوانستند آن را
محاسبه کنند .کره زمین توسط گاز  co2و گاز
متان گرم شده است .حیوانات هم به گرم شدن

بازیسیاسی
توئیتبازی
توئیت
سیاسی

 -1225قیمت مصوب آب ،برق ،گاز
مصرفــی و تماسهای تلفنی با تلفن
ثابت در ســالهای گذشــته ارزانتر
بود و فیش هر دو مــاه یك بار برای
هموطنان ارسال میشد ،اما با افزایش
بیرویــه قیمتها قبضهــا هر ماه با
رقمهای باال و نفسگیر و كمرشكن به
دستمان میرسد .هزینههای اجباری
كه در قبضها درج میشود هم مزید
بر علت و موجب نارضایتی مردم شده
است .بهعنوان نمونه در قبضهای آب،
كارمزد دفع فاضالب ،آبونمان ،آبونمان
فاضالب ،مالیات ،تبصره ،سهم آبفای
روستایی نوشته میشــود .در ستون
دریافت مبالغ ،با  6نوع القاب مردم را
ســر كار میگذارند و دو نوع آبونمان
میگیرند و برای خودشان تبصره هم
میگذارند .به نظر میرسد در فیشها
برخی چیزها از قلم افتاده و هنوز جای
بســیاری دیگر از مادهها و تبصرهها و
ذیلهــا و پانویسهــا و قانونهــا و
تذکرهها برای سركیسه كردن بیشتر
مردم خالی است! احتماالً در سالهای
بعد مسئوالن مربوط به جای كاهش
هزینههای اجباری از مردم ،با افزایش
موارد گولزن دیگر مانند خشكسالی
و کمآبی و بیآبی و کمبارشــی ،پول
خواهنــد گرفت و حســاب هر لیوان
آب خوردن اضافی را هم صورتحساب
خواهند کرد)1/27( .
 -1114وقتی پای درددل مردم بهویژه
اقشار حقوقبگیر جامعه مینشینیم،
دل پُــر دردی دارنــد و از گرانیها،
مشــكالت اقتصــادی و شــعارهای
تكراری مســئوالن ُسخن میگویند و
اعتراض میكننــد .درد دلهای آنان
بجا و بحق اســت .زیرا حقوقبگیران،
مســتأجران و كمدرآمدها مجبورند
هر ماه بخش قابل توجهی از حقوقشان
را صرف پرداخت اجاره خانه و قبضهای
آب ،برق ،گاز و تلفن كنند)1/27( .
 -1711گرانــی و مشــكالت مــردم
بهقدری زیاد است که افراد بازنشسته
به جای استراحت و حمایت مسئوالن
از آنــان ،مجبورند در جاهای دیگری
كار كنند ،یــا این كه در همان جایی
كه بازنشسته شــدهاند دوباره دعوت
به كار شــوند و برای امــرار معاش و
بقای زندگی کار ســوم هم بیابند تا
بتوانند پیش از مرگ ،بدهیهایشان را
بپردازند)1/27( .
 -2114روزهای گذشــته پسردایی
خانمم تماس گرفــت و گفت با هم
برای خرید كفش ورزشــی به میدان
منیریــه برویم .پذیرفتــم و با هم به
میدان منیریه رفتیم ،متأســفانه نه
پاركینــگ وجود داشــت و نه جای
پارك ،مدتی دو ِر خودمان گشــتیم
و از كوچــه پس كوچههــا رفتیم تا
این كــه در یكــی از كوچهها جای
پارك یافتیم .به كفشفروشــیها كه
مراجعه كردیم ،نســبتاً شلوغ بود ،اما
بیشتر مشــتریان قیمت كفشها را
میپرســیدند و میرفتنــد .در یكی
از فروشــگاهها اطالعیــهای بــا این
مضمون نوشــته بــود« :كفشهای
خارجی ،ضمانت ندارنــد!» ،متوجه
نشدیم منظور فروشــنده از این كار
چیســت؛ حمایت از تولید داخلی یا
جلب مشتریان برای خرید كفشهای
خارجی؟! پسردایی كه در كار خرید
و فــروش خودروهــای صفركیلومتر
اســت ،درباره قیمت مغازه در راسته
میدان منیریه(خیابان ولیعصر (عج))
پرســید ،فروشــنده گفت با این كه
خرید و فــروش ملك راكد اســت،
امــا گران اســت و اجارهها هم بیداد
میكند ،چون دست مردم چك داریم
و به تاریخ پاس كردن چكها چیزی
باقی نمانــده ،مجبوریم چوب حراج
به كفشها بزنیم تــا بتوانیم بهموقع
چكهایمان را پاس كنیم! ()1/27

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