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ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی آرزو را ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
)ﻃﻨﺰ(
Posted on ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

راﺿﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﺎن ﺛﺒﺖ آرزوﻫﺎی ﺗﻬﺮاﻧﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ »ﺗﻬﺮان ﻣﻦ« ﮔﻔﺖ :آرزوﯾ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ
آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
ﻟﯿﺴﺖ آرزوﻫﺎی ﭘﺮدرﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ:
 -1ﮐﺎش ﯾ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻢ.
 -2ﮐﺎش ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﻮل رﻫﻦ ﺧﺎﻧﻪام را ﺟﻮر ﮐﻨﻢ
 -3ﺧﺪاوﮐﯿﻠ ﻏﻮل ﭼﺮاغ ﺟﺎدو اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﯾﺪ؟
 -4دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯿﻪ؟
 -5ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺗﻬﺮان رو ﺑﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺪوﻧﯿﻢ.
)ﺧﻄﺎی ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر :اﯾﻦ آرزو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺪارد(
 -6دﺳﺖ و ﭘﺎﺗﻮن رو از رو دﮐﻤﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨ ﺑﺮدارﯾﺪ.
)ﺧﻄﺎی ﭼﻬﺎرﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر :اﯾﻦ آرزو ﮐﻤ ﺑﻮدار اﺳﺖ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪدان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد(.
 -7ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮیﻫﺎ را ﺑﺬارﯾﺪ روی ﺳﺎﯾﺖ
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)ﺧﻄﺎی ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺧﻮردهای :ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮور ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﺗﻼش ﻣﺠﺪد ﻫﻢ ﻧﻨﯿﺪ(.
-8ﻣﺷﻪ ﯾﻪ ﻣﻮز ﺑﺮدارم ﺑﺮم؟
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ آرزوﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮار ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧ:
»ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ وبﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ آرزوﻫﺎ را ﻃﺮاﺣ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ وﻗﺖ وﻓﺎی
ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﻣﻮارد اول و دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﻓﺮاد ﺑﯿﺎر ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ و ﮐﻠ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮاﻧ ﮐﻪ ﭘﻮل اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺘ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﮐﺎر و اﺟﺎرهﺧﺎﻧﻪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﯾ ﺷﺐ ﺧﻮاب آرام ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﻪش ﺑﻪ ﻓﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺸﻼتﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﺻﻼ ﯾﺎدﻣﺎن رﻓﺘﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺷﻮد ﺑﺎ
آراﻣﺶ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺎ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ؛ ﺑﺮای ﻫﺮﯾ از ﻋﺰﯾﺰان آرزوﻣﻨﺪ ،ﯾ ﻋﺪد ﺑﺎﻟﻦ آرزوﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﻣﻠ و ﺑﺮﮔﻪ ﮐﭙ آرزوی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻦ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮﻧﺪ و
در ﯾ ﺷﺐ ﻣﻬﺘﺎﺑ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﻫﻨﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎﻟﻦ ،آرزوی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻦ در ﻫﻮا ﻣﺤﻮ ﻧﺸﺪه ﭼﺸﻢ از او
ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺸﻼت ﺷﻬﺮ را ﻫﻤﯿﻦﻃﻮری ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻫﻢ داده.
و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻮرد ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎن ﻧﺪارد؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮز در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ دارﯾﻢ
ﭘﻼﺳﺘﯿ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺖ آرزوﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان راهاﻧﺪازی ﺷﻮد
و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ آرزوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
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