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آیتاللههاشمیهزینههاپرداختکردچونمعتقدبهرعایتاخالقبود
وزیر ســابق فرهنگ و ارشاد اســامی در نشست تخصصی
فرهنگ و دین باوری که در نخســتین کنگره گرامیداشت
هلل هاشــمی رفســنجانی برگزار شــد ،گفت :آیتاهلل
آیت ا 
هاشــمی رفســنجانی همیشــه به دنبال باورهای اخالقی
در حرکتهای سیاســی و توجه به آن بود و ایشــان تمام
هزینههای سیاســیای که پرداخت کرد بــه دلیل رعایت
مسائل اخالقی در سیاست بود.

ســیدرضا صالحی امیــری با بیــان اینکه همه
مشــکالت و بحرانهــای موجود مــا را به این
نتیجه میرســاند که نیازمند دیــدگاه اعتدالی
آیتاهللهاشــمی بیــش از هر زمانــی ،دیگری
هســتیم ،گفت :از ســال  ،92دوره بازگشت به
گفتمان اعتدال آغاز شده و تداوم حیات سیاسی این دولت
هم همان گفتمان اعتدالی اســت که پرچمدار آنهاشــمی

سیاسی

رفســنجانی است و مردم هم همراه با دولت این
رویکــرد را برای اداره کشــور پذیرفتند و آن را
انتخاب کردند.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :این گفتمان به دنبال
جذب همــه نیروهای انقالب زیر یک چتر واحد
اســت و از هرگونه خط کشیهای معمول گریزان است و با
هر گونه کنار زدن برخی از نیروهای انقالب مخالف است.

ترکیه از مسیر پرونده رضا ضراب خشمگین است

دردسرهای
دالل طال

بیگدلی :رضا ضراب را باید نماینده بابک زنجانی در ترکیه قلمداد کرد ،میگویند
او نقش مهمی در فروش نفت ایران در دوره احمدینژاد داشته و مشخص است
که در این رویه پولهایی که رد و بدل میشود حساب و کتاب درستی ندارد

اردوغان :پرونده قضایــی در دادگاه
آمریکا دربــاره تحریمهای ایران یک
تالش برای کودتای سیاسی است .این
اقدام تالشی با هدف انزوای اقتصادی
ترکیه از طریق سیا ،افبیآی و سازمان
فتو در ترکیه است
آفتاب یزد -گروه سیاســی :برای تعطیالت به
ایالت فلوریدا در آمریکا رفته بود ،اما این تعطیالت،
یک ســال و نیم از زندگی او  -رضا ضراب  -را تلخ
کرده است .حکم دادگاه منهتن در نیویورک برای
بازداشــت این تاجر ایرانی االصل ترکیه ای کفایت
میکرد .در اســفند  94بازداشت شد .در تمام این
مدت چندین جلسه دادگاه برگزار شده اما پرونده
به یکی از پیچیده ترین محاکمههای قضایی تبدیل
شده و همچنان ســوالهای بسیاری بدون جواب
مانده اســت .رضا ضراب شریک بابک زنجانی بود.
زنجانی برای ایران نفت میفروخت اما سرانجام از
طالی سیاه کشور برای خودش سکه ضرب کرد و با
بیش از  3.5میلیارد دالر اختالس به کار خود پایان
داد .زنجانی در ایران بازداشت و محاکمه شد .او در
ماههای اخیر به حکم اعدامش دور و نزدیک شده
است .امیرعباس سلطانی ،نماینده مجلس نهم در
اردیبهشت  95دو ماه بعد از بازداشت ضراب گفته
بود« :تفاوتی بین ضراب و زنجانی نیســت .ضمن
اینکه ضراب یک فرد مهم است و یکی از مهرههای
کلیدی پرونده فساد (زنجانی) محسوب میشود».
وضعیت رضا ضراب در آمریکا اما پیچیدهتر است.
سه کشور ایاالت متحده ،ترکیه و ایران پایشان در
این پرونده در میان است .دادگاه نیویورک میگوید:
«ترکیه در دور زدن تحریمها به ایران کمک کرده
و تحریمهای جامعه بینالملل را نقض کرده است».
تحریم بانک مرکزی ایران راه دسترســی به اندک
فروش نفت را مسدود کرده بود .ضراب که تاجر طال
بود برای دور زدن تحریمها از مسیر فلزات گرانبها
فعالیت میکرده است .خبرآنالین در اوایل آذرماه
درباره یکی از جلســات دادگاه ضــراب در آمریکا
مینویســد« :خبرنگاران حاضر در جلســه دادگاه
رضا ضراب ،در شبکههای اجتماعی نوشتهاند که او
مدعی مالقات با رئیس سابق بانک مرکزی ایران و
نیز ارتباط با محمود احمدینژاد در زمان ریاســت
جمهوریاش شده است ».اما محمود بهمنی رئیس
بانک مرکزی دولت احمدی نژاد در واکنش به این
خبر ،به ایسنا گفت« :اصال چنین جلسهای برگزار
نشده است؛ به فرض برگزاری هم ،کار من برگزاری
جلسه است ».او همچنین افزوده« :در زمان ریاست

هفت ساله بنده در بانک مرکزی توانستم بدترین
تحریمهــا را مدیریت کنم چون مدیریت بحران و
تحریم کار من است ».هرچند تحریمها به گونهای
مدیریت شــد که از درون آن ،یکی بعد از دیگری
اختالس بیرون زد و تورم  40درصدی آن هم برای
مردم ماند.
ردپای بابک زنجانی

ضراب در ســال  ۲۰۱۳به اتهام فساد اقتصادی در
کشــور ترکیه و پرداخت رشوه به مقامات بلندپایه
کابینه اردوغان به مدت دو ماه بازداشــت و نهایتاً
به واسطه حمایتهای سیاسی اردوغان در دادگاه
تبرئه شــد .وب سایت دیپلماسی ایرانی در اینباره
مینویسد« :با اوج گرفتن تنش سیاسی در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میان جناح وابسته
به فتح اهلل گولن و رجب طیب اردوغان و افشــای
پی درپی فســادهای مقامات و آقازادههای دولتی،
پای سورینت ایران (بخوانید شرکت بابک زنجانی)
هم به این پرونده باز شــد .هاکان آتیال ،از مدیران
بانکهالک ترکیه یکی دیگر از بازداشتیهای این
پرونده است که برخالف ضراب اتهاماتش را رد کرده
اســت؛ هرچند او در نهایت از سوی دادگاه محکوم
شــد .اما ضراب گفته ،همکاری با دادستانی را تنها
راه رهایی از زندان یافته است .او به دلیل همکاری
بــا دادگاه ،دیگر به عنوان متهــم به دادگاه احضار
نشده و این بار به عنوان شــاهد در دادگاه حضور
پیدا کرده است .در آمریکا ،گاهی متهمان پیش از
شروع دادرسی میتوانند با دادستان به توافق برسند
که در صورت همکاری و ارائه اطالعات درباره کسان
دیگری که زیر نظر هستند ،از مجازاتشان کاسته
شود .او در اولین جلسه دادگاه ،در کیفرخواستی از
سوی دیوید دنتون ،متهم به استفاده از شرکتهای
ظاهری ،مدارک قالبــی ،دروغ گفتن به مقامهای
آمریکایی و پرداخت رشــوه به باالترین مقامهای
دولت ترکیه برای پیشبرد کار خود شده بود .دولت
ترکیه متهم شده که در این پرونده با گرفتن رشوه،
مسیر دور زدن تحریمها را هموار کرده است.
شکاف ضراب میان ترکیه و آمریکا

پرونده ضراب روابط ترکیه و آمریکا را دچار چالش
کرده اســت .آنکارا نه تنها به عنــوان یک متحد
اســتراتژیک بــرای ایاالت متحــده در خاورمیانه
مطرح بوده بلکه واشنگتن همواره تالش کرده مدل
حکومت سکوالر ترکیه را به عنوان یک الگو برای
سایر کشــورهای منطقه معرفی کند .اما در چند
سال اخیر رابطه این دو کشور با روزهای خوب فاصله
گرفته است .از اواخر دوران اوباما چنین شکافی قابل

مشــاهده بود .اردوغان چشم انتظار ترامپ بود و از
حضور او در کاخ سفید استقبال کرد .رئیس جمهور
ترکیه حضور ترامپ را به عنوان فرصتی برای تقویت
روابط دو طرف نامید اما به نظر میرسد اختالفات
همچنان پابرجاست .از سوی دیگر ترکیه در روابط
سیاسی با ایران مسیری پر فراز و نشیب را برگزیده،
روزی اردوغان به نشســت شورای همکاری خلیج
فارس میرود و بیانیههایــی تند علیه ایران صادر
میکند و یــک روز دیگر در کنار ایران از همکاری
برای حل مســئله سوریه میگوید .اما آنکارا روابط
اقتصادی را در همه این موارد استثنا کرده .آنها در
تالش برای توسعه روابط اقتصادی با ایران هستند.
در دوره تحریم ایران ،ترکیه به عنوان یک مســیر
برای دور زدن تحریمها قلمداد میشد و از همین
طریق درآمدهای قابل توجهی را به جیب زد.
خشم اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیسجمهــور ترکیه دیروز
سهشــنبه تأکید کرد ،پرونده قضایی در جریان در
دادگاه آمریکا دربــاره تحریمهای ایران یک تالش
برای کودتای سیاســی است .بنا بر گزارش «دیلی
صباح» ،رئیسجمهور ترکیه این اقدام را تالشی با
هدف انزوای اقتصادی ترکیه از طریق سیا ،افبیآی
و سازمان فتو در ترکیه خواند .اردوغان در سخنرانی
خود در جمع گروه پارلمانی حزب حاکم توسعه و
عدالــت ترکیه ،یک بار دیگر پرونده قضایی آمریکا
علیه «هاکان آتیال» مدیرعامل ســابقهالک بانک
ترکیه به اتهام دور زدن تحریمهای ایران را محکوم
کرد .او با اشاره به تأمین تسلیحات آمریکایی برای
یگانهای مدافع خلق کردها گفت« :اگر دوستانی
کــه ما به عنوان شــریک میشناســیم تمام این
حمایتهای تسلیحاتی را به گروههای تروریستی
ارائه دهند ،ما چه صحبتی میتوانیم با آنها داشته
باشیم» در ابتدای این هفته نیز اردوغان باتوجه به
محکومیت معاون پیشینهالک بانک ترکیه گفت:
«در پی صدور حکم محکومیت معاون پیشینهالک
بانک (بانک دولتی ترکیه) در آمریکا ،ترکیه روابط
خود را با واشــنگتن قطع میکنــد .رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه با رد ادعاهای سیستم
قضایی آمریکا تهدید کرد که قراردادهای دوجانبه
ترکیه را با این کشور لغو کند .دادگاه آمریکا ،معاون
پیشینهالک بانک ترکیه را محکوم کرد .اردوغان در
اولین اظهارنظر خود درباره این حکم ،این پرونده را
به عنوان توطئه آمریکا برای زیرسوال بردن دولت و
اقتصاد ترکیه مورد انتقاد قرار داد .وی گفت :اگر این
حکم نشان دهنده درک عدالت از سوی آمریکاست
پس جهان محکوم به نابودی اســت .با این شیوه

قراردادهــای دوجانبه ما اعتبار خود را از دســت
میدهــد ».فردای روزی که رضــا ضراب اتهاماتی
علیه اردوغان را مطرح کرد رسانههای ترکیه خبر
دادند که مقامهای قضایی استانبول دستور توقیف
داراییهای رضا ضــراب ،را دادهاند .آقای اردوغان
 ۳۰نوامبر در جلســهای با مقامهای حزب حاکم
عدالت و توسعه گفته بود« :ما خالف تحریمها عمل
نکردیم .حکم دادگاه هرچه که باشد ،ما کار درست
را کردیم».
ضرابنمایندهبابکزنجانی

اما ادامه دامنه دار این پرونده چه تاثیری بر مثلث
روابط ترکیه ،آمریکا و ایران خواهد داشت؟ آیا رضا
ضراب میتواند ترکیه را از آمریکا کامال دور کند و
به ایران نزدیک کند؟ یک کارشــناس مسائل بین
الملــل در گفتگو با «آفتاب یزد» درباره رابطه رضا
ضراب با اردوغان و آینده معادالت سه کشور گفت:
«رضا ضراب را باید نماینده بابک زنجانی در ترکیه
قلمداد کرد ،او نقش مهمی در فروش نفت ایران و
ارسال درآمدهای نفتی به کشور داشت و این چیزی
بود که در دوره احمــدی نژاد رخ میداد و پنهانی
هم نبود ».علی بیگدلی افزود« :مشخص است که
در این رویه پولهایی که رد و بدل میشود حساب
و کتاب درستی ندارد ».این استاد دانشگاه تصریح
کرد« :ضراب برای پیشــبرد اهداف خود به دنبال
یک ســتون قوی بود و به همیــن دلیل از طریق
واســطههایی به پسر اردوغان رســید و به کمک
خانواده اردوغان به سیستم بانکی ترکیه نفوذ کرد
تا اهدافش را پیش برد ».او ادامه داد« :نکته جالب
این است که هیچ اسمی از بابک زنجانی در پرونده
ضــراب در آمریکا نیامده درحالی که این دو روابط
تنگاتنگی داشــتند و به نظر میرسد در این مورد
هنوز مسائلی فاش نشده اســت ».بیگدلی درباره
معادالت در روابط تهران ،واشنگتن و آنکارا گفت:
«ترکیه در ســالهای اخیر در سیاســت خارجی
خود نســبت به غرب شکست خورد ،آنها به دنبال
عضویت در اتحادیه اروپا بودنــد اما این آرزو برای
اردوغان ناممکن شده است ».بیگدلی خاطرنشان
کرد« :ترکیه در ماههای اخیر سیاست نگاه به شرق
را جایگزیــن کرده و در تالش اســت با مانور روی
موضوعاتی نظیر اختالفات اسرائیل و فلسطینیان،
برای انتخابات بعدی رای جذب کند ».او در پایان
گفت« :روابط ایــران و ترکیه برای طرف مقابل به
صورت تاکتیکی تغییر میکند و ممکن اســت در
مواردی دو طرف نزدیک شــوند امــا آنکارا منافع
متضادی با ایران در منطقه دارد و نمیتواند متحد
استراتژیک ایران محسوب شود».

امیری :هزینهها و مخارج دولت با آیندهنگری در الیحه بودجه تنظیم شده

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با
اشاره به سخنان مهم روز دوشنبه رئیس جمهوری
در دیدار وزیر و معاونــان وزارت امور اقتصادی و
دارایــی گفت :طبــق اصل  ۱۲۶قانون اساســی
مسئول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص
رئیسجمهور است و الیحه بودجه سال آینده نیز
در جلسات متعدد هیئت وزیران به ریاست ایشان
به دقت بررســی و تصویب شده و با آینده نگری
هزینهها و مخارج دولت تنظیم و برای بررســی و
تصویب تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است.
وی افزود :بر اساس اصل  ۵۲قانون اساسی و مواد

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی،
الیحه بودجه توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه
میشود و اگر تغییرات ماهوی و اساسی در هنگام
بررسی لوایح دولت ،بویژه لوایح مهمی مثل الیحه
بودجه و الیحه برنامه پنج ساله توسعه کشور ایجاد
شود ،در حقیقت این لوایح دیگر الیحه محسوب
نمی شوند بلکه عمال به طرح تبدیل می شوند و
در صورتی که شاکله اصلی الیحه در مجلس تغییر
کند ،عموما با ایراد اصل  ۷۴قانون اساسی از سوی
شورای نگهبان مواجه می گردد.
وی اظهارداشــت :همانگونه کــه رئیسجمهور

محترم نیز تاکید کردند طبیعتا نمایندگان محترم
مجلس نیز مطابق قوانین حق دارند در مورد الیحه
بودجه نظرات خود را ارائه کنند.
بــه گزارش ایلنا ،معــاون پارلمانی رئیسجمهور
یادآور شد :رئیسجمهور برای اجرای برنامههای
وعده داده شده خود از جمله در زمینه ریشهکنی
فقرمطلق در جامعه و ایجاد اشتغال برای جوانان
که در انتخابات نیــز مورد تایید ملت قرار گرفته
برنامهریزی کرده و اجرای بخشی از این برنامهها
از طریق لوایج ســاالنه بودجــه قابلیت اجرا پیدا
میکند.

وی گفت :انجام این امور نیاز به منابع دارد و دولت
در الیحه بودجه همه این منابع را کارشناســی و
از کدام منابع باید جهت اشــتغال ،بهبود شرایط
کسب و کار و پروژه های انتقال آب را اقدام نمود،
پیش بینی کرده است و اگر قرار است تبصره های
مربوط به تامین این منابع دچار تغییرات اساسی
شــود ،دولت در اجرای برنامه ها با مشکل مواجه
می شود.
وی گفت :هرگاه که میان دولت و مجلس وحدت و
همدلی حاکم بوده ،امورات کشور بهتر اداره شده و
مشکالت مردم نیز سریعتر حل و فصل شده است.

تصمیم به انصراف از سوی آیت اللههاشمی در انتخابات 84

حسین مرعشی در سالگرد رحلت آیتاهللهاشمی
درباره انتخابات ســال  84کههاشــمی در کنار
احمدی نژاد بــه دور دوم رفــت گفت :ما فکر
میکردیــم بهتریــن و محتمل تریــن گزینه
احمدی نژاد برای دور دوم اســت .چون فاصله

صالحیتهای احمــدی نژاد با آقایهاشــمی
مشخص بود و جبهه سیاسی خاصی هم به ظاهر
دنبال او نبودند احتمال رســیدنش به دور دوم
بیشتر بود .در آن زمان اصولگراها به دنبال آقای
الریجانی بودنــد ،عدهای دنبال قالیباف بودند و

اصالح طلبان نیز به دنبــال آقای معین بودند.
ما فکر میکردیم تنهاترین کاندیدا احمدی نژاد
است و به همین دلیل در دور دوم آقایهاشمی
راحتتر با او رقابت میکند .اما تمام حرفهای
منفی پنج کاندیدا که علیه آقایهاشمی در دور

اول زده شــد نتایجش را در دور دوم نشان داد
و عالوه بر آن تخریبهای بســیار ســازماندهی
شدهای انجام شد که کشف شد و البته پیگیری
نشد .آقایهاشمی در آن زمان هم میخواستند
که انصراف بدهند ولی این اتفاق نیفتاد.

توئیت بازی سیاسی
> فیضاهلل عربسرخی-فعال سیاسی اصالحطلب

> محسن رضایی -دبیر مجمع تشخیص مصلحت

> طیبه سیاووشی -نماینده اصالحطلب مجلس
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اتحادیه اروپا  ۱۶شهروند کرهشمالی و یک نهاد را تحریم کرد
شورای اتحادیه اروپا در بیانیهای اعالم کرد ،نام ۱۶تبعه دیگر کرهشمالی و وزارت نیروهای مسلح
کرهشمالی طبق قطعنامه ۲۳۹۷شورای امنیت به لیست توقیف داراییها و محدودیتهای سفر
افزوده شد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،در بیانیه مذکور آمده است :این
تصمیم شمار کل اشخاصی را که هدف تحریمهای کرهشمالی قرار میگیرند به ۷۹فرد و ۵۴نهاد
میرساند .عالوه بر این ۴۱ ،فرد و  ۱۰نهاد به اتفاق نظر توسط اتحادیه اروپا مشخص شدند.

خبرتلگرامی
Dغالمرضا ظریفیان عضو شــورای
مرکزی انجمن اســامی مدرســین
دانشگاهها با اشــاره به اینکه فیلتر
کردن کل فضای مجازی نه ممکن است
و نهمطلوب ،گفت :به جای فیلتر کردن
فضای مجازی ،باید از تجارب بســیار
خوب جهانی برای مصونیت از آثار منفی
فضای مجازی استفاده کنیم/.ایسنا
Dوزارت خارجه چین برخی گزارشها
مبنی بر ســاخت پایــگاه نظامی در
استان بلوچستان پاکستان و نزدیک
به بندر چابهار ایران را رد کرد.پیشتر
برخی رسانهها گزارش داده بودند که
پاکســتان ممکن است به چین اجازه
دهد تا پایگاه نظامی در نزدیکی بندر
چابهار که به طور مشــترک توسط
ایران ،هند و افغانستان در حال ساخت
اســت ،بســازد.لو کانگ ،سخنگوی
وزارت خارجه در پاســخ به ســوال
خبرنگاران در اینباره گفت :من از این
موضوع اطالعی ندارم/.ایسنا
Dجک اســترو ،وزیر امــور خارجه
اســبق بریتانیا روزگذشته با محمد
جواد ظریف دیــدار و گفتوگو کرد.
در ایــن دیدار درخصــوص برجام و
مسائل منطقهای گفتوگو و تبادل نظر
شد.استراو در این دیدار ضمن اعالم
حمایت جدی دولت بریتانیا از برجام ،از
تالش دولتمردان این کشور به منظور
لزوم حفظ دستاوردهای برجام از سوی
مقامات آمریکایی سخن گفت/.ایلنا

مجلس
رحیمی خبرداد:

جلسهمجمعنمایندگانتهران
برای بررسی ناآرامیهای اخیر
باحضورمسئوالنامنیتی

علیرضا رحیمــی عضو فراکســیون امید با
اشــاره به لزوم بررســی اعتراضهای مردمی
و ناآرامیهای اخیر از تشــکیل جلسه مجمع
نمایندگان تهران به ایــن منظور خبر داد و
گفت :قرار است در جلس ه مجمع نمایندگان
تهران که بــا حضور مســئوالن اطالعاتی و
امنیتی استان تهران برگزار میشود ،موضوع
اعتراضها و ناآرامیهای اخیر را مورد بررسی
قرار دهیم.
وی افــزود :در این جلســه بنــا داریم عالوه
بر بررســی و ارزیابی عملکرد دســتگاههای
اطالعاتی و عملیاتی اســتان تهران جزئیات
مربوط به بازداشتشدگان و آخرین وضعیت
آنها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
نماینده اصالحطلــب مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی خاطرنشــان کرد :همچنین
با مســئوالن مذاکره خواهیم کــرد تا امکان
دسترسی راحتتر به مسئوالن امنیتی برای
نماینــدگان مجلس به عنــوان امنای مردم
فراهمشــود تا اگر احیانا مسئوالن امنیتی و
اطالعاتــی با محدودیتهایی چــه در حوزه
اطالعرســانی و چه در دیگر مســائل روبهرو
هســتند این مشــکالت را با نمایندگان در
میان بگذارند و نســبت به حل آن همکاری
داشته باشند .به گزارش ایلنا ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
نمایندگان تــاش خواهند کرد وظیفه خود
را به عنــوان امانتدار مردم بــه خوبی به جا
بیاورند و این در حالی اســت که با توجه به
وقوع اعتراضهای اخیر ،مســئوالن امنیتی
علیاالصول گزارشــی جامع در اختیار افکار
عمومی قرار میدهنــد اما در عین حال الزم
است نمایندگان هم به صورت شهری ،بخشی
و حوزهای در جریان اقدامات قرار بگیرند.

قضایی
دادستان تهران اعالم کرد

تشکیلپروندهقضاییدرباره
خودکشی یکی از متهمان
در قرنطینه زندان اوین

جعفری دولتآبادی دادســتان تهران اعالم
کرد :هفتاد نفر دیگر از متهمان آشــوبهای
اخیر آزاد شدند .وی گفت :در پی دستگیری
تعــدادی از متهمان آشــوبهای اخیر و در
راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی
بر ضرورت تفکیک میان افراد فریبخورده و
عوامل اصلی این آشــوبها ،تعداد هفتاد نفر
دیگــر از متهمان پــس از تکمیل تحقیقات
مقدماتی و با اخذ ضمانت آزاد شدند.
به گزارش میزان  ،دادستان تهران همچنین
در خصوص خودکشــی یکی از متهمان در
قرنطینــه زندان اوین ،اظهار داشــت :پس از
این حادثه با حضور فوری بازپرس دادســرای
جنایی در محل وقوع ،پرونده قضایی تشکیل
گردید ،از مأموران زندان و مطلعین تحقیقات
الزم به عمل آمد و موضوع در دســت بررسی
اســت؛ ضمن آنکه مراتب به خانواده متوفی
اعالم گردیده است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1201این حق مردم است که آثار و نتایج
شعارها و رایهایی که به روسای جمهور
مورد نظر خــود دارند را بــا تمام وجود
احساس کنند .نباید اجازه دهند امید مردم
به ناامیدی تبدیل شود)10/15( .
 -1404از خواننــدگان آفتاب هســتم.
درصفحــه  3و  11عکس نماینده دماوند
را مالحظه کنید ببینید همانگونه بوده یا
طور دیگری باید درج میشد و اشتباهی
رخ داده؟ بــه آقــای رئیسجمهــور هم
منعکس کنید افغانیها را اگر بیرون کنند
شغلهای زیادی برای مردم خودمان ایجاد
میشود)10/15( .
آفتاب یزد :ضمن تشکر از تذکر شما
بابت اشتباه در چاپ عکس موردنظر
عذرخواهی میگردد.
 -1559بعد از گرانی بیحساب و کتاب
قیمتهــا آنچه که بیشــتر از همه چیز
مــردم مان را ناراحــت و ناراضی میکند
اخالسهای خرد و کالن فراوانی است که
بــه عناوین گوناگون در ردههای مختلف
کشور روی داده است که امید است تمام
مفســدین و غارتگران به بیــت المال به
دست قانون گرفتار شوند)10/15( .
 -1627از اصفهان تماس میگیرم .مردم
غیور مــا آن قدر که از تبعیضها ناراحت
میشــوند از باال رفتــن قیمتها نگران
نمیشــوند .وقتی میبینند با تمام کار و
کوششــی که میکنند تالش آنها با فرق
گذاشــتن بین افراد هدر میرود یا برای
گرفتن یک وام سبک دهها سند ضامنی،
چک و ...میخواهند و مانع تراشی میکنند
و در مقابــل افرادی بدون ضامن میلیونها
تومان پول میگیرند ،از تبعیضها ناراحت
میشوند)10/15( .
 -1649ملت والیتمــدار بصیر و فهیم
ایران اســامی با شــرکت در تظاهرات
پنجشنبه 14دی مشت محکمی به دهان
آشوبگران و دشمنان نظام اسالمی وارد
کردند .از رســانه ملی هم به خاطر درج
پرچم مقدس جمهوری اســامی کمال
تشکر را میکنیم)10/15( .
 -1922ســام از ارومیه .اگر انتقادی در
کشور باشــد ربطی به بیگانگان و ترامپ
ندارد .این یک موضوع در حیطه خانواده
اســت که ربطی به بیگانگان ندارد .حق
دخالت در امور داخلی ما ندارند)10/13( .
 -2200از اصفهان تماس میگیرم .برخی
از کسانی که دارای منصب و مقام و قدرت
و ثروت هســتند گاهی توجهی به اوضاع
مردم ندارند)10/13( .
 -1234عموی من  85ســال دارد یک
مقاله در مورد مشکالت مختلف خصوصا
محیط زیســت ،تلگرام و ...نوشته عکس
هم دارد .در صورت نیــاز آدرس ایمیلی
بفرمایید تا آن را ارسال کنم.
آفتــاب یزد :لطفــا از طریق ایمیل
 aftab.yz@gmail.comارســال
نمایید)10/14( .
 -1310خســته نباشــید آقای مظفری.
آیتاهلل ســبحانی گفتند ربــا در بانکها
حرام است .امام (ره) هم این را گفتند .آیا
مسئولین به این توجه میکنند؟ آیا کسی
که به علت نداری یا مشــکالت نتوانسته
اقساط خود را بپردازد باید به علت دیرکرد
حتی خانه طرف را ببرند؟ آن هم کســی
که مثال  70سال سن داشته؟ آیا این کارها
درست است)10/14( .
 -1346آیا روزی میشود که سوءاستفاده
و فسادهای مالی هم تمام شود؟ چرا دالر
این روزها آنقدر گران شده؟ ()10/14
 -1427آقای مجری برنامه تلویزیونی که
تکرار آن در روز پنجشــنبه  14دی هم
پخش شد که در فضای باز سیمای مرکز
اصفهان اجرا شــد معموال در مصاحبهها
با چاشــنی ...با پزشــکان یا هنرمندان یا
میهمانانی که از تهران یا شهرستان آمده
با الفاظــی خــاص و خودمانی صحبت
میکند و احتماال حریم میهمان داری را
به نوعی رعایت نمیکند! ایشان به تقلید
از مجریان مسلط همچو رشیدپور سعی در
اجرای برنامه به سبک آنان را دارد که در
این راه موفق نبوده و حتی عکس العمل
منفی مخاطب را هم به همراه دارد .آیا در
شهر بزرگ اصفهان مجری قابل قبول تری
وجود ندارد؟ ()10/14

