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درگیردیپلماسیفشردهبرایجلوگیریازحملهبهبندرحدیدهیمنهستیم
آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل اعالم کرد که این سازمان
درگیر یک دیپلماسی فشرده بین انصاراهلل ،امارات متحده و عربستان
برای هشدار به منظور جلوگیری از حمله به بندر حدیده یمن است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،روز دوشنبه شورای امنیت سازمان
ملل جلسه محرمانهای را به درخواست بریتانیا برگزار کرد و در این
جلسه گزارشهایی درباره وضعیت بعد از حمله به نزدیکی حدیده
ارائه شد .بر اساس گزارش رویترز ،گوترش روز دوشنبه به خبرنگاران
گفت :ما در این لحظه در مذاکرات فشرده و شدیدی هستیم .من

امیدوارم این مشــاورهها منجر بــه جلوگیری از یک
جنگ احتمالی در حدیده شــود .به گزارش رویترز،
بر اســاس برخی مکاتبات از سوی دولتهای اروپایی
که به گروههایی در یمن کمک میکنند ،یک حمله
نظامی در یمن قریبالوقوع اســت .در این نامه آمده
است که اماراتیها به ما اطالع دادهاند که سازمان ملل و شرکایش
سه روز مهلت دارند که این شهر را ترک کنند .یک دیپلمات غربی
مهلت  ۷۲ساعته اماراتیها در جایی که آنها میتوانند تضمین کنند

سیاسی

که هیچ تحرکی صورت نخواهد گرفت را تایید کرده
است .ترکی المالکی ،سخنگوی ائتالف سعودی درباره
مهلت سه روزه برای خروج از مناطقی در یمن گفت:
ما از کانالهای آشکار و مستمرمان با سازمان ملل در
تالش هستیم که شانس یک راه حل سیاسی وجود
داشته باشد .وی مدعی شد که اقدامهای کنونی و گذشته سازمان
ملل با ناسازگاری انصاراهلل که هرگونه راه حل سیاسی برای پایان
بحران در یمن را رد میکنند ،همراه بوده است.

در کنفرانس ترتیبات امنیتی خاورمیانه در بیروت مطرح شد

سه طرح پیشنهادی موسویان
برایهمکاریهایمنطقهای
علت موفقیت پروسه آستانه ،مبارزه جدی با تروریسم و علت عدم موفقیت پروسه
ژنو به رهبری آمریکا ،شعار مبارزه با تروریسم و حمایت عملی از تروریسم بوده
است .ترکیه بعد از ورود به پروسه آستانه ،اقدامات عملی خوبی علیه گروههای
تروریستی انجام داده است
کنفرانس دو روزه "ترتیبات امنیتی خاورمیانه" به
دعوت امین جمیل ،رئیسجمهور پیشین لبنان و
رئیس اندیشــکده بیت المستقبل با حضور حدود
 200تــن از صاحــب نظران سیاســی ـ امنیتی
جهان به منظور بررســی ترتیبات جدید امنیتی
در خاورمیانه برگزار شد .سید حسین موسویان از
دیپلماتهای پیشین کشورمان در حوزه سیاست
خارجی و مذاکرات هســتهای که از سخنرانان این
کنفرانس بــود ،اظهار کرد :بخش عمده آســیای
غربی در بحران هرج و مرج و ناامنی به سر میبرد.
جنگهای جاری در سوریه ،یمن ،عراق و افغانستان
کشــتههای زیادی به جای گذاشــته است .هنوز
راهحل سیاسی برای اکثر بحرانها یافت نشده ضمن
اینکه راه نظامی برای هیچیک هم متصور نیست.
گروههای تروریستی همچنان فعال هستند و تبدیل
به بزرگترین تهدید امنیت منطقه و جهان شدهاند.
بیثباتــی در خاورمیانه صلح و امنیت جهانی را به
خطر انداخته است.
وی ادامــه داد :این منطقه بــا دو درگیری مرتبط
با هم مواجه اســت .یکی بیــن قدرتهای بزرگ
کــه عمدتا آمریکا و روســیه هســتند و دوم بین
قدرتهای منطقهای .همکاری روســیه و ایران در
مورد بحران سوریه معادالت بحران سوریه را تغییر
داده است.اختالفات بین قدرتهای منطقه به سطح
کمسابقهای رسیده که نمونه آن در شعارها ،اقدامات
و اتحاد اســرائیل ،عربســتان و امارات علیه ایران
مشهود است.
این دیپلمات پیشــین کشورمان ریشه بیثباتیها
و بحرانهــای جاری را مرتبــط به چند دهه قبل
و دارای ســه عامل اصلی دانست و گفت :حمایت
بیچون و چرای آمریکا و سایر قدرتهای جهانی از

دیکتاتورهای فاسد در منطقه ،جهان عرب و جهان
اسالم ،چک سفید امضای واشنگتن به اسرائیل برای
اشــغال و ظلم و تصرف خاک کشــورهای عربی و
جنگهایی است که در منطقه روی داد.
موســویان ادامه داد :اولین اشــتباه آمریکا و سایر
قدرتهای جهانی و منطقــهای ،حمایت از تجاوز
صدام به خاک ایران و استفاده از سالح شیمیایی بود
که دهها هزار ایرانی را شهید و مجروح کرد .نتیجه
این حمایت ،تجاوز صدام به خاک کویت بود .دومین
اشتباه آمریکا و متحدانش ،حمله نظامی به عراق و
افغانستان بعد از حادثه یازده سپتامبر  2011بود که
موج بیثباتی و تروریسم را در منطقه به راه انداخت
تا جایی که بعد از  17سال اشغال افغانستان توسط
آمریکا ،امروز بخش عمدهای از خاک افغانستان در
اختیار طالبان اســت .سومین اشتباه بزرگ ،تجاوز
نظامی ناتــو و متحدان عربش به لیبی بود که این
کشور را به یک کشور شکســت خورده در جهان
عرب و جهان اسالم تبدیل کرد.
وی درباره چهارمین اشــتباه آمریــکا اظهار کرد:
همانطور که نخستوزیر سابق قطر اذعان داشت،
حمایت آمریکا و متحدانش از تروریستهای مهاجم
به خاک سوریه بود ،موضوعی که جو بایدن معاون
ســابق رئیسجمهور آمریکا هــم آن را تایید کرد.
طبق گزارش دیوید ایگنیشس نویسنده واشنگتن
پست ،عملیات سازمان اطالعات مرکزی آمریکا با
همکاری متحدان منطقهایاش موجب کشته شدن
یکصدهزار سرباز ارتش سوریه شده است.
این دیپلمات خاطر نشــان کرد :جنگ سوریه یک
پدیده جدید در تاریخ معاصر خاورمیانه است .زیرا
این منطقه قبال سه شیوه تغییر رژیم را به خود دیده
بود :انقالبات مردمی مثل انقالب اسالمی در ایران یا

انقالب مصر ،کودتاهای نظامی مثل کودتای آمریکا و
انگلیس علیه مصدق و تجاوز نظامی همچون تجاوز
آمریکا به عراق و افغانستان و لیبی .اما طرح "تغییر
رژیم" در ســوریه از طریق سازماندهی حدود صد
هزار تروریســت از دهها کشور مختلف و اعزام آنها
به ســوریه صورت گرفت که این شیوه تغییر رژیم،
پدیدهای جدید در تاریخ معاصر خاورمیانه محسوب
میشود.
موسویان پنجمین اشــتباه فاجعه بار در منطقه را
حمله نظامی عربســتان و امارات و آمریکا به یمن
عنوان کرد و افزود :طبق ارزیابی سازمان ملل ،این
مسئله بدترین فاجعه انسانی را خلق کرده است .در
این منطقه مصیبت زده ،در کنار سایر قدرتهای
منطقهای ،ایران و ترکیه دو کشــوری هستند که
میتوانند نقش کلیــدی در مدیریت بحرانها ایفا
کنند .روابط دو کشــور بعد از بحران سوریه دچار
مشکالتی شد چون ترکیه به دنبال تغییر رژیم در
دمشق از طریق حمایت از گروههای تروریستی بود و
ایران از دولت مرکزی حمایت میکرد .منتهی ترکیه
اخیــرا از یک متحد بالشــرط آمریکا و ناتو فاصله
گرفته و مستقلتر عمل میکند که نمونه آن را در
همکاری سه جانبه روسیه ـ ترکی ه ـ ایران معروف به
"پروسه آستانه" ،در مدیریت بحران سوریه مشاهده
میکنیم.
وی گفت :علت موفقیت پروســه آســتانه ،مبارزه
جدی با تروریســم و علت عدم موفقیت پروسه ژنو
به رهبری آمریکا ،شعار مبارزه با تروریسم و حمایت
عملی از تروریسم بوده است .ترکیه بعد از ورود به
پروسه آستانه ،اقدامات عملی خوبی علیه گروههای
تروریستی انجام داده است.
وی ادامه داد :در نهایت دو مشــکل اساسی امروز

خاورمیانه" ،خأل سیســتم همــکاری جمعی" و
"مداخله قدرتهای خارجی " اســت .صلح پایدار
نیازمند نهادینه کردن همکاری مشترک پنج قدرت
منطقه مصر ،ترکیه ،عربســتان ،عراق ،ایران و پنج
قدرت جهانی عضو شورای امنیت سازمان ملل است.
از این رو ابتکارات جدید برای همکاری ،صلح و ثبات
پایدار در منطقه الزم اســت .اول اینکه ســازمان
همکاریهای اقتصادی ســازمان اکو به ســازمان
همکاریهای جامع سیاســی ،اقتصادی ،امنیتی،
فرهنگی و نظامی تبدیل شود.
به گزارش ایسنا ،موسویان تشکیل سیستم همکاری
و امنیــت جمعی خلیج فارس بین عــراق ،ایران،
عربســتان و سایر کشــورهای عربی عضو شورای
همــکاری را از ابتکارات دیگر بــرای ایجاد صلح و
امنیت در منطقه دانست و اظهار کرد :خصومت در
خلیج فارس اعم از خصومت عربی ـ عربی همچون
عربستان و قطر یا خصومت عربی ـ ایرانی را میتوان
از این طریق مهار و بــه همکاری تبدیل کرد .این
سیستم باید شــامل همکاریهای جامع سیاسی،
اقتصادی ،امنیتی ،نظامی و فرهنگی باشد .کشورهای
حاشیه خلیج فارس دو گزینه بیشتر ندارند .گزینه
اول ،ادامــه روند خصومتهــای فعلی که موجب
گســترش بیشــتر بیثباتی و ناامنی و فرقهگرایی
شــده و میتواند به درگیری نظامی هم ختم شود
که ممکن است ابعاد فرامنطقهای نیز داشته باشد.
گزینه دوم ،همکاری برای ایجاد چنین سیستمی
اســت که تامین کننده صلح و ثبات پایدار خواهد
بود .برای تحقق این گزینه ،اولین قدم نشست وزرای
خارجه هشت کشور حاشیه خلیج فارس خواهد بود
و سوم اینکه ،مجمع گفتوگوهای کشورهای عرب
و غیرعرب منطقه تشکیل شود.

معاون سیاسی وزیر کشور:

 اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور در
نشست خبری با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای
تعیین محل تجمعات گفت :سال  ۹۴در مجلس
قانون نحــوه عملکرد و فعالیــت احزاب مصوب
و به وزارت کشــور ابالغ شــد .این قانون در ماده
 ۱۳اشــارهای به حقوق و مسئولیتهای احزاب و
گروههای سیاسی دارد که توضیح میدهد احزاب
دارای پروانــه فعالیت در چارچوب این قانون چه
وظایفی را عهدهدار هستند .وی با بیان اینکه یکی
از امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکلها داده
برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات حسب
مورد و با هماهنگی وزارت کشــور اســت ،اظهار
داشــت :در ادامه همین ماده ،دولت مکلف شده
آییننامــه اجرایی برای ماده  ۱۳تصویب کند که
خوشــبختانه آییننامه اجرایی این ماده در تاریخ
 ۲۹اردیبهشت سال جاری برای وزارت کشور ابالغ
شد .معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد :براساس
این آییننامــه که بار بحث احــزاب و گروههای
سیاسی را دارد و ماده شــش آییننامه برگزاری
تجمع و نحوه درخواســت تجمع را بیان میکند،
گفته شــده دبیران احزاب متقاضی باید تقاضای
خود را با تکمیل کاربرگ حداقل سه روز قبل به
وزارت کشور اعالم کنند و بگویند زمان کی هست
و مکان کجا خواهد بود و اســامی سخنران را نیز

رفتار قانونی در تجمعات پیگرد نمیشود

اعالم کنند و موضوع را بگویند.
تامین مکلف شــده بود و اینجــا در تهران چند
ورزشگاه و بوستان و ضلع شمالی مجلس را برای
 ۱۰ویژگی و شرط برای تعیین محلهای اعتراض
تجمع تعیین کرده است .پنج ورزشگاه تعیین شده
که متعلق به وزارت ورزش است؛ شش بوستان در
وی با بیان اینکه در موقــع صدور ،مجوز تجمع
نقاط مختلف شــهر و ضلع شمالی مجلس محل
میتواند برای چند حزب به صورت همزمان باشد
تجمعات کسانی است که
ولی نمیشــود همزمان
در یک مکان برای چند امروز در شهرهای بزرگ دنیا و ایران برای مجلس یا در ارتباط
حزب مجــوز صادر کرد ،کل شهر تحت نظر و پوشش تصویری با قوه قانونگذاری مطالبی
خاطرنشان کرد :در ماده اســت و خیلی از متخلفان توســط دارند.
یازده آییننامه ،مسئول همین مانیتورینگ پیدا میشــوند .جبــارزاده اضافــه کرد:
برای ســایر شهرها ،مثل
تامیــن امنیت تجمعات
اینکه بگوییم ایــن مکانها برای آن
مصوبــه قبلی ،شــورای
قانونــی ،نیروی انتظامی
اســت و گروههای دیگر تعیین شــده که تصاویر گرفته شود ،تامین مکلف است برای
در این زمینه مسئولیتی غیرمنصفانه است
شهرهای یک میلیون نفر
یک محل تجمع و برای
ندارند .در تبصره مصوب
شــهرهای بیش از یک میلیون ،دو محل تجمع
شده شورای تامین استانها موظف است محلهای
در نظر گیرد .همچنین  ۱۰ویژگی و شــرط برای
مناســبی را تعیین کند و شرایطی هم در مصوبه
تعیین این محلها تصویب شــده که در راستای
آورده شده که باید ویژگیهای خاصی داشته باشد.
رفاه و آســایش تجمعکنندگان است مثل امکان
معاون سیاسی وزارت کشور افزود :این تصویبنامه
دسترسی و ارائه خدمات امدادی و سرویسهای
در قالــب آییننامــه اجرایی فعالیــت احزاب در
مختلف .ایــن تصمیم به گونهای تنظیم شــده
راستای توسعه سیاســی و انجام وظایف قانونی
که امکان دیده شــدن و شــنیده شــدن صدای
وزارت کشــور در قبال گروهها و تشکلهاست که
تجمعکنندگان وجود داشته باشد .قابلیت حفاظت
دولت محترم مصوبهای را در هیئت دولت تصویب
اطالعاتی و امنیتی باید مورد توجه باشد.
کرده که مربوط به تعیین محل اســت و شورای

وی با بیان اینکه آن تجمع نباید باعث اخالل در
کسب و کار دیگر شهروندان شود و جلوی مغازه
و کسب کسب نباید باشد یا محل هایی نباشد که
دیگران ترددشان دچار مشکل شود یا ناخواسته
وارد تجمع شوند ،ابراز داشت :در جاهای پر تجمع،
بیش از تجمعکنندگان ،شــهروندانی هستند که
عبور میکننذ .شــرط دیگــر ،داخل محیطهای
شــهری بودن است و قابل دسترسی .این چیزی
است که شورای تامین باید بر اساس آن محلهایی
را تعیین کند .وی در مورد اینکه اگر در یک تجمع،
افراد سودجو باشــند ،بیان کرد :افراد سودجو هر
جایی ممکن است باشند و برخورد با آنها بر اساس
ضوابط و مقررات خاص خودش است و نیروهای
انتظامی نسبت به این گونه رفتارها آگاه هستند.
جباررزاده در مورد نگرانی نسبت به تصاویر افراد و
تعقیب قضایی آنها گفت :اینکه تصاویر افراد در این
مکانها ضبط شود ،امروز در شهرهای بزرگ دنیا و
ایران کل شهر تحت نظر و پوشش تصویری است
و خیلی از متخلفان توسط همین مانیتورینگ پیدا
میشوند .اینکه بگوییم این مکانها برای آن تعیین
شــده که تصاویر گرفته شود ،غیرمنصفانه است.
اگر بنا به این باشــد ،هر کسی که از منزل بیرون
میآید ،تحت نظر این دوربینهاســت .اگر کسی
رفتار قانونی داشته باشد ،پیگردی ندارد.

الریجانی قول پیگیری داد

ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان توهین آمیز است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که هیئت
رئیسه موضوع ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به
نمایندگان را پیگیری خواهد کرد.علی ادیانیراد
در تذکری با اشــاره به مسکوت ماندن دو ماهه
الیحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مقابله
با تامین مالی تروریسم ،گفت :این کار مصلحت

کشور و تدبیر هیئت رئیسه مجلس بود اما ماده
 ۱۴۹آییننامه دقیقا اجرا نشده است.وی افزود:
طبق این ماده باید یک ماه از تاریخ چاپ الیحه
بگذرد اما این اتفاق نیفتاده بود.
وی همچنین ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به
نمایندگان در اینباره را توهینآمیز توصیف کرد.

علی الریجانی رئیس مجلس در پاســخ به این
تذکر ،گفت :دولت با طرح پیشــنهاد مسکوت
ماندن موافــق بود و از زمان چــاپ اصلی آن
هم یک ماه گذشــته بود لذا طرح این پیشنهاد
خالف آییننامه نبود.به گزارش ایســنا ،رئیس
مجلس گفت :ارســال پیامــک تهدیدآمیز به

نمایندگان ممکن است موجب شود نمایندگان
نتوانند در موضوعات مختلف تفکر کنند لذا ما
در هیئت رئیسه این موضوع را بررسی میکنیم
که چطور شمارههای نمایندگان در اختیار این
افراد قرار گرفته و بــرای آن تمهیدی خواهیم
اندیشید.

توئیت بازی سیاسی
> غالمرضا حیدری-نماینده مردم تهران در مجلس

> محمود صادقی -نماینده مردم تهران در مجلس

> محمد بلوچ زهی -بخشدار مرکزی نیکشهر
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اعالم وصول سوال از وزیر اطالعات درباره نفوذی ندانستن دری اصفهانی
سوال از سید محمود علوی وزیر اطالعات درباره نفوذی ندانستن دری اصفهانی
اعالم وصول شد .به گزارش ایسنا ،اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در جلسه
روزگذشته مجلس ،سوال جوادکریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر اطالعات
در خصوص علت اعالم موضع درباره دو تابعیتی و نفوذی ندانستن دری اصفهانی را
اعالم وصول کرد.

خبرتلگرامی
Dسیدمصطفیمیرسلیمفعالسیاسی
اصولگرا گفت :ما همزمان با کره ،صنعت
خودرو را شروع کردیم .صنعت خودرو
کره امروز تحت حمایــت دولت این
کشور نیســت و صادرات هیوندایی و
چند کارخانۀ کــرهای ،دنیا را گرفته و
روی پای خود ایســتادهاند ،اما ما بعد
از  ۵۰ســال هنوز از صنعتی۸۰درصد
حمایتتعرفهایمیکنیمکهورشکسته
و وابسته است/.ایسنا
Dشاهزیدی مسئول رسانه ای دفتر
امام جمعه اصفهان،خبر منتشر شده
درباره سخنرانی آیت اهلل سید یوسف
طباطبایی نژاد ،امام جمعه اصفهان در
برخی از رســانه های محلی که در آن
عنوان شده بود "روایت داریم اگر فردی
سه هفته از روی بی اعتنایی نمازجمعه
را ترک کرد باید خانه را روی ســرش
خراب کرد" را تکذیــب کرد و گفت:
سخنرانی با این مضمون صورت نگرفته
است /.جماران

مکث
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:

سوءاستفادهسیاسی
از مقدسات به باورهای مردم
آسیبمیزند

حجتاالســام مصطفی درایتی عضو شورای
مرکزی حزب اتحاد ملت  ،در خصوص استفاده
سیاسی برخی مداحان از تریبونهای مذهبی،
اظهار کرد :ما مشــکالت متعددی داریم .یک
مشــکل این اســت که برخی از افــرادی که
تریبونی به دســت میگیرند ،بــه خود اجازه
میدهــد که با صالحیت ،بدون صالحیت و با
اطالع یا بدون اطــاع راجع به هر موضوعی
اظهارنظرکنند.
وی افزود :این آفت بدی در ایران بوده که گاهی
هزینههای ســنگینی را نیز برای کشور ایجاد
کرده اســت .ما تجمعات متعدد و گوناگونی
داریم که برخی ســنتی بوده و مردم با توجه
به اعتقادات مذهبی خود در ایام و مکانهای
خاص ،بــرای اهداف خاص و مشــخصی که
از آن ایــام مدنظر آنهاســت ،تجمع برگزار
میکنند .طبیعتــا مردم انتظار دارند که آنچه
در این مجالس اتفــاق میافتد مربوط به آن
مناسبت باشد .به گزارش ایسنا ،عضو شورای
مرکزی حزب اتحاد ملت گفت :سوءاســتفاده
سیاسی از مقدسات ،مجالس مذهبی ،رویهها و
سنتهای مردم که مورد انتظار آنها نیست ،به
خود آنها ،باورهایشان و حتی خود آن مراسم
آسیب خواهد زد.

نظامی

مقابلهمرزبانانهنگمرزی
میرجاوه با نفوذ اشرار مسلح

فرمانــده مرزبانــی ناجا از مقابلــه مرزبانان
هنگ مرزی میرجاوه با نفوذ اشــرار مسلح و
کشــف  ۹۱۷کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر
داد.ســردار قاســم رضایی با اعالم این خبر
اظهار داشــت :مرزبانان غیور کشور با اطالع
از احتمال نفوذ اشــرار مسلح به کشور ،پس
از صرف افطاری با هماهنگی عوامل ســپاه
پاســداران به منطقه عمومی میرجاوه اعزام
و با گروهی از اشــرار مســلح که تعداد آنها
حدود  ۱۵نفر بود ،درگیر شــدند.وی افزود:
در این درگیری مأمــوران با اجرای آتش پر
حجم و برتری متقابل علیه اشرار مسلح ،آنها
را مجبور به متواری شــدن به سمت کشور
مقابل (پاکستان) کردند.
به گزارش ایلنا ،فرمانده مرزبانی ناجا تصریح
کرد :در این درگیری مأموران مرزبانی موفق
شــدند ضمن توقیف یک دستگاه خودرو از
اشرار مســلح ،مقدار  ۸۷۶کیلوگرم تریاک و
 ۴۱کیلوگرم مرفین به همراه مقادیری ادوات
نظامی از آنها کشف کنند.

خبر آخر

گروگانگیریدرپاریس

پلیــس فرانســه از وقــوع گروگانگیری در
پایتخت این کشــور خبر میدهد .به گزارش
ایســنا ،به نقل از برخی رســانههای فرانسه
فردگروگانگیر ادعا میکند که بمب و اسلحه
در اختیــار دارد و چندین تن را از جمله یک
زن باردار در یک ساختمان به گروگان گرفته
است .این گروگانگیری در محله دهم پاریس
در شمال پایتخت فرانســه به وقوع پیوسته
اســت .تا لحظــه تکمیل این خبــر پلیس
پاریــس وضعیت گروگانگیــری را «مبهم»
توصیف کرده اســت .رویترز گزارش داد ،فرد
گروگانگیر خواســتار تماس با سفارت ایران
در فرانســه شده اســت .آخرین گزارشهای
خبرگزاری اســپوتنیک حاکی از آن است که
یکی از گروگانها آزاد شــده است .شهرداری
پایتخت فرانســه اعالم کرده است که پلیس
پاریس عملیات گســتردهای را برای مقابله با
این گروگانگیری آغاز کرده است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -0729واقعا از مطالب شما لذت میبرم
واقعــا ارزش دارد امــا کو گوش شــنوا
مخصوصــا در مــورد درد دل هنرمندان
ایکاش همینجور باشد .اوایل انقالب همه
دست به دست هم میدادند یک لیتر نفت
را بین هم تقسیم میکردند تا چراغ اتاق
همدیگر را روشن و گرم نگه دارند .برخی
به فکر پر کرد جیب خود هستند .ما مردم
اگر دست به دست هم بدهیم میتوانیم
مملکت را آباد کنیم)3/10( .
 -0738برای هر کســی کــه مرتکب
جنایتی مثل موضوع مدرسه غرب تهران
شــده باید بیشــترین مجازات را در نظر
گرفت تا این جانیان درس عبرت بگیرند.
()3/11
 -1136واقعــا این اخبــار ضد و نقیض
چه معنایی دارد .بعد از موضوع تجاوز به
چند دانش آموز در مدرســهای در غرب
تهران خبر رســید که موضوع به پزشک
قانونی هم کشیده شد اما گفته میشود
دانشآموزان ادعایی مبنی بر تجاوز ندارند!
واقعا این عجیب نیست! ()3/11
آفتاب یزد :به شایعات توجه نکنید.
روند قضایی پرونده در حال پیگیری
است.
 -1210آقای نوبخت! تورم تک رقمیتان
مبارک اما مالحظه کنید قیمت اقالم چند
درصد اضافه شده است .باور کنید اگر با
مردم روراست باشــید تحمل مشکالت
آسانتر است)3/11( .
 -1628آقــای زنگنــه وزیــر نفت در
مصاحبــهای گفتنــد برنامههایی برای
صادرات نفت داریم اما مطرح نمیکنیم
چون نمیخواهیم ترامپ متوجه شــود.
واقعا با توجه به تحریمهایی که قرار است
اعمال شود و چین و هند هم ظاهرا قصد
تحریم خرید نفت مــا را دارند ما چگونه
میتوانیم به صادرات نفتی امیدوار باشیم؟
()3/11
 -1918ضعــف اينترنت؛ مدتي اســت
اينترنت ضعيف است و اين مسئله موجب
نارضايتي كاربران شده است .مردم بابت
اينترنت و اســتفاده از آن پول ميدهند
و توقع دارند با ســرعت باال كارهايشان
را انجام دهنــد .از مديريت ارتباطات و
فناوري تقاضاي رسيدگي به اين موضوع
را داريم)3/18( .
 -1712بيــداد گرانــي در تهــران ،در
سفرهايي كه به اســتانهاي مازندران و
گلستان داشتم ،قيمت ميوه و ترهبار در
مقايسه با تهران زمين تا آسمان بود .آيا
كارمنــدان و كارگراني كه در تهران كار
ميكنند حقوق و درآمدشــان بيشتر از
كارمندان و كارگران شهرستانهاســت؟
ايــن همه تفاوت قيمت در ميوه و ترهبار
و حتــي كرايــه خانه ظلــم مضاعف به
تهرانيهايي است كه به دليل نبود كار در
شهرستانها مجبور به مهاجرت شدهاند و
ي هم بابت اين موضوع
هيچ حق و حقوق 
نميگيرند! ()3/18
 -1113چــرا هواكشهــاي تونلها را
جمــعآوري كردند؟ علــت جمعآوري
هواكشهــاي تونلهــاي جــاده هراز
چيســت؟ از مســئوالن راهداري تقاضا
داريــم هواكشها را بــراي پاكيزه نگه
داشتن هواي داخل تونلها ،دوباره نصب
كنند)3/18( .
 -1514دقت در چاپ تصاوير ارســالي؛
برخي اوقات احتما الً به علت شــتاب در
كار روزنامهنگاري ،متن چاپ ميشود اما
تصاوير ارســالي چاپ نميشوند .اين در
حالي است كه در متن درباره عكس هم
توضيح داده شده است .اما وقتي متن را
مطالعه ميكنيم خبري از تصوير نيست!
لطفاً متنها و عكسها با دقت بيشتري
چاپ شــوند .با پوزش از تذكر اين نكته.
()3/18
 -1818خارج از ســرويس! پنجشنبه
18خرداد ساعت  12نيمه شب از تعاوني
 2مســافربري گرگان به تهــران بليت
داشــتم .خوشــبختانه اتوبوس شركت
مربوط پــس از خروج از پايانه به راهش
ادامه داد ،اما برخي اتوبوسها هم خارج
از پايانــه توقف و اقدام به ســوار كردن
مسافران ميكردند .چرا توقف اتوبوسها
خــارج از پايانهها مــورد توجه و پيگرد
قانونــي قرار نميگيــرد؟ اين معضل در
بســياري از شــهرها از جمله تهران هم
وجود دارد)3/18( .

