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

توضیح دادستان کل کشوردر مورد خودکشی در اوین

حجتاالســام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل
کشور با اشــاره به بازداشتیهای حوادث اخیر گفت :کسانی که
نقش مهمی در تخریب نداشتند آزاد شدند و تعداد اندکی از آنها
باقی ماندهاند و فرقی بین دانشــجو و غیر دانشجو نیست؛ مالک
بازداشتشدگان ،عمل آنهاست.
دادســتان کل کشور درباره خودکشــی یک فرد در زندان اوین
گفت :این فرد معتاد بوده و خودکشی کرده است و فیلم آن هم
موجود است و در عین حال در حال ادامه تحقیق هستیم.

منتظری درباره فردی که در زندان اراک بوده و گفته
شده او هم خودکشــی کرده است بیان داشت :فرد
اراکی در زندان نیروی انتظامی بوده اســت .پزشکی
قانونی در حال تحقیقات است و بنا بر گزارشات ،او
هم خودکشی کرده است.
وی همچنین خبر خودکشــی یک فرد دیگر در زندان دزفول را
جعلی بیان کرد.
دادستان کل کشــور بیان داشــت :در حوادث اخیر بسیاری از

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

کســانی که فریب خورده اند و تحت تاثیر جو قرار
گرفته اند آزاد شده اند و بقیه هم آزاد میشوند.
بــه گزارش میزان ،حجت االســام و المســلمین
منتظری درباره نقش آیت اهللهاشــمی رفسنجانی
در انقالب گفت :نقش آیتاهللهاشمی رفسنجانی در
پیدایش ،تثبیت و تداوم دوران انقالب بی بدیل است ،مخصوصا
در دوران دفــاع مقدس کــه آرزو میکنم جایــگاه عالی اش را
متعالی کند.

ایوانکا ترامپ میخواهد اولین رئیس جمهور زن در آمریکا باشد

توافق خانوادگی برای
ریاستجمهوری

در کتاب «آتش و خشم در کاخ سفید ترامپ» گفته شده است ایوانکا ترامپ و
همسرش «جرد کوشنر» با یکدیگر به توافق رسیدهاند که اگر فرصتی برای حضور
آنها در کارزار انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود ایوانکا ترامپ برای رقابت در
انتخابات آماده شود

ایوانکای جوان که حاال  36سال سن
دارد در ســالهای آینده شاید قدم
به قدم راه و رسم سیاست بیاموزد تا
روزگاری نه چندان دور او دومین فرد
از خانواده ترامپ باشــد که سیاست
و قدرت در آمریکا را بدســت خواهد
گرفت .شــاید قرار اســت در عرصه
سیاســی آمریکا بیــش از اینها از
«ترامپها» بشنویم
آفتــاب یزد -گروه سیاســی :سیاســت در
آمریکا وارد عصر جدیدی شــده است .روزگاری
کارکشتههای حقوق و سیاست یا ژنرالهایی تمام
عیار چون دوایت دیوید آیزنهاور رأس قدرت در
کاخ سفید را فتح میکردند اما امروز وضعیت فرق
کرده است .دونالد ترامپ شومن و تاجر آمریکایی
وقتی سال گذشــته ریاست جمهوری در آمریکا
را مال خود کرد فصلی نو در سیاســت آمریکا را
رقم زد .حاال از گوشــه کنار خبرهایی به گوش
میرسد که غیرسیاستمداران دیگری هم سودای
کاخ سفید کردهاند .در آخرین مورد ،همین هفته
گذشته برخی رسانههای آمریکایی به نقل از یک
دوســت نزدیک خانم اوپرا وینفری که نخواست
نامش فاش شود نوشتند که بلندپروازی سیاسی
این مجری تلویزیونی مربوط به امروز نیســت و

او ماههاســت که تصمیم گرفته تــا وارد کارزار
سیاسی شــده و نامزد ریاست جمهوری آمریکا
بشــود .حاال او میخواهــد از تلویزیون به کاخ
ســفید برســد تا نام اولین رئیس جمهور زن در
ایاالت متحده را به نام خــود ثبت کند .اما این
رکورد به نظر میرســد رقبای زیادی را با خود
به همــراه دارد .در انتخابات  2016آمریکا همه
نظرسنجیها میگفت هیالری کلینتون پیروزی
آسانی را در مقابل حریف خود خواهد داشت اما
ورق روز  8نوامبر برگشت تا ترامپیسم به ادبیات
سیاسی آمریکا اضافه شود .وقتی کلینتون روی
«نخســتین رئیس جمهور زن» مانــور میداد
نقلقولــی به عنوان شــوخی از ایوانــکا ترامپ
منتشر شــد .دختر دونالد ترامپ که در پیروزی
کارزار او نقشی برجسته را ایفا میکرد گفته بود:
«اولیــن رئیس جمهور زن در ایاالت متحده من
خواهم بود».
دست راست پدر

در شــرایطی که دونالد ترامــپ در طول کارزار
انتخاباتی به تبعیض جنسیتی و بدرفتاری با زنان
متهم شد ایوانکا تالش میکرد تا حمایت زنان را
جلب کند .او در سخنرانی در ماه جوالی 2016
گفــت« :خانوادههای آمریکایی بــه کمک نیاز
دارند .سیاستهایی که به رشد و شکوفایی زنان
صاحب فرزند کمک میکند نباید فقط برای عده

معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور:

دولت مصمم به رفتار شفاف با مردم است

مجید تخت روانچی معاون
سیاسی دفتر رئیسجمهور
با بیان اینکه ریشه اتفاقات
اخیر کشــور باید روشــن
شــود ،گفت :دولت مصمم
به رفتار شــفاف بــا مردم
اســت تا آنها بتوانند بر کار
دولت نظارت داشته باشند.
واقعیت قضیه این اســت که مردم ما چه نسل
جوان چه نسل باالتر مطالبات بحقی دارند .وی
افزود :آقای روحانی هم گفتند که همه ما باید
پای صحبت مردم بنشینیم و به نظراتشان گوش
دهیم و تصمیمات ما بر اســاس خواستههای
ملت باشــد .دولت اراده کــرده تا برخوردش با
مردم شــفاف باشد و مردم بتوانند بر کار دولت
نظارت کنند .روانچی تاکید کرد :تحوالت اخیر
با طرح مطالبات بخشهایی از جامعه شروع شد
ولی با اتفاقاتی ،تبدیل شد به سوء استفادههایی
که متاســفانه عدهای شروع به تخریب کردند و
شعارهای ساختار شکنانه دادند.

دونالد ترامپ؛

دیوانه یا هوشیار؟

ادامه از صفحه اول:
از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا باید هر
 120روز یکبار تمدید تحریمهای هســتهای
آمریکا نسبت به ایران را اعالم کند .مطابق با
برجام تحریمهای هسته ای اروپا به طور کلی
برداشته شده است اما درمورد ایاالت متحده
این تحریمها بعد از مدت  8سال به طور کامل
برداشته میشــود .اما در شرایط کنونی و تا
زمانی که  8سال از برجام بگذرد تحریمهای
آمریکایی به دستور رئیس جمهور این کشور
متوقف میشوند .مانند قانون  ISAکه بندهای
مهمآنتاکنونمتوقفمانده است .اما استراتژی
دونالد ترامپ در مدت یک سال اخیر نسبت به
برجاماتخاذرویکردیمبهماست.البتهاینابهام

وی بــا اشــاره بــه اینکه
مردم مــا میدانند که آنها
مطمئنــا دلشــان برای
مردم ما نســوخته اســت،
گفت :بخصــوص ترامپ با
آن ســابقه زشت و الفاظی
که در مورد مردم ما به کار
برده و رویکردی که درباره
ویزای ورود به آمریکا داشــته است ،نمیتواند
برای مردم ما دلسوزی کند.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور عنوان کرد:
تاکید روحانی بر این است که در دولت دوازدهم
فقر مطلق را بتوانیم از بین ببریم یا جهت گیری
بودجه در راســتای اشتغال زایی است ،اینها در
واقع مطالبات مردم اســت و دولت هم در این
راستا الیحه بودجه را ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :اگر مجلس صرفا
ابراز مخالفت کند و پیشــنهادی نداشته باشد،
شــاهد تداوم بیکاری و فقر مطلق خواهیم بود
و این عمال بهمعنای سکون است.
از روی عمد به عنوان سیاست ترامپ انتخاب
شده است .آخرین خبرها از خبرگزاریهای
بین المللی بر تمدید تعلیق تحریمهای ایران
از ســوی ایاالت متحده داللت دارد .در واقع
آمریکا میخواهد در عین حال که حضور خود
در برجام را تایید میکند یا تعلیق تحریمهای
هسته ای را در دستور کار قرار میدهد ،هربار با
سیاستی نامشخص و مبهم فشار روانی بر ایران
و دیگر شــرکای این توافق را دنبالکند .این
موضوع به جذب سرمایه گذار در ایران خدشه
وارد میکند .از سوی دیگر برای طرف اروپایی
نیز چالشهایی را ایجاد میکند و ریســک
حضورآنهادرایرانراافزایشمیدهد.برخالف
برخی که سیاستهای رئیس جمهور آمریکا را
دیوانه وار میدانند اما باید گفت ترامپ دقیقا
طبق برنامه پیش میرود .رئیس جمهور آمریکا
سیاست ابهام را حتی در برابر طرف اروپایی نیز

معدود بلکه برای همه فراهم باشد .سیاستمداران
از دستمزد برابر برای زنان صحبت میکنند ولی
پــدرم این روش را در تمــام دوره مدیریتش در
تمام شــرکتهای خود اجرا کرده اســت ».اما
ایوانکا پیش از این تجربهای در سیاست نداشت.
همچون پدر از دنیای تجارت به سیاســت آمد.
ایوانــکا در اداره و مدیریت موسســات ترامپ و
هتلهای زنجیــرهای آن بــه برادرانش اریک و
دونالــد جونیور کمک میکند .او در فعالیتهای
اقتصــادی پدرش اختیاراتــی دارد که هیچیک
از همســران آقای ترامپ نداشته و ندارند .گفته
میشود او مدیر بخشــی از بزرگترین معامالت
در موسســات اقتصادی ترامپ است .ایوانکا در
عینحال مارک (برند) مد لباس خود را هم دارد
که شــعار تبلیغاتی آن «زنانی که کار میکنند»
است .او در وبسایت خود میگوید« :میخواهم به
زنان الهام دهم و آنها را نیرومند کنم تا زندگیای
را که دوست دارند بســازند ،زندگی که فقط به
آنها تعلق دارد و نه توقعات و انتظارات دیگران».
نفوذ موشکی ایوانکا

او که بعد از پیروزی دونالد ترامپ نقشــی مهم
به همراه همسر خود جارد کوشنر در کاخ سفید
بازی میکند به نوعی بانوی اول واقعی در آمریکا
شــناخته میشود .دفتر بانوی اول در کاخ سفید
متعلق به همسر رئیس جمهور همیشه به عنوان

یــک دفتر با نفوذ قلمداد میشــود .اما در دوره
ترامپ هرچند رسما مالنیا ترامپ عهده دار این
دفتر اســت اما ایوانکا دختــر رئیس جمهور در
عرصه سیاسی جوالن میدهد .زمانی که ایاالت
متحــده از ناو خود در دریای مدیترانه حدود 60
موشــک را به یک پایگاه هوایی در سوریه پرتاب
کرد نقش ایوانکا برجسته بود.
توافق برای ریاست جمهوری

اما چند روز پیش کتاب پرحاشیه «آتش و خشم
در کاخ ســفید ترامپ» که منتشر شد یک نکته
جالب را منعکس کرد ،اینکه رویای اولین رئیس
جمهور زن برای ایوانکا ترامپ چندان هم شوخی
نبوده و او میخواهــد روزی بر راس قدرت کاخ
ســفید بنشــیند .در این کتاب گفته شده است
ایوانــکا ترامپ و همســرش «جرد کوشــنر» با
یکدیگر به توافق رسیدهاند که اگر فرصتی برای
حضور آنها در کارزار انتخابات ریاست جمهوری
فراهم شود ایوانکا ترامپ برای رقابت در انتخابات
آماده شود .ایوانکای جوان که حاال  36سال سن
دارد در ســالهای آینده شاید قدم به قدم راه و
رسم سیاست بیاموزد تا روزگاری نه چندان دور
او دومین فرد از خانواده ترامپ باشد که سیاست
و قدرت در آمریکا را بدست خواهد گرفت .شاید
قرار است در عرصه سیاسی آمریکا بیش از اینها
از «ترامپها» بشنویم.

محمود صادقی:

رفتار نیروی انتظامی جا افتاده تر از قبل بود

محمود صادقــی نماینده
مــردم تهــران در مجلس
بــا اشــاره بــه وضعیت
بازداشتیها گفت :تا آنجا
که میدانم خوشــبختانه
بســیاری آزاد شــدهاند و
ظاهرا رویکــرد مقامات به
آزادســازی افراد است نه
نگه داشــتن آنان .صادقی افزود :در عین حال
در مجمع نمایندگان تهران تصویب شــد که
از شنبه کمیتهای شــکل بگیرد تا از زندانها
بازدید داشــته باشیم .صادقی در پاسخ به این
پرسش که چهکسانی از لیست امید در کمیته
بازدید از زندانها حضور دارند ،گفت :بناســت
کمیتهای شــکل بگیرد و اســامی را مشخصا
نمیدانم اما در خواســت هماهنگی شــده تا
کمیته بازدید را انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این
پرسش که دانشــجویان بازداشتی که برایشان
سابقه کیفری ایجاد میشــود ممکن است در
دنبال میکند تا اتحادیه اروپا نیز تا لحظات آخر
از تصمیم او مطلع نشود .دونالد ترامپ به دنبال
این است که ایران را در جادهای قرار دهد که
سرانجام با فشارهای روانی و افزایش ریسک
سرمایه گذاری ایران را وادار به خروج از برجام
کند .با توجه به اجماع جهانی روی توافق هسته
ای ،کاخ سفید نمی خواهد هزینه خروج از این
توافق را بپردازد و موجب خدشــه دار شدن
اعتبار بین المللی خود شود .بههمین دلیل اگر
ایران بهسمتیحرکتکندکهدرنهایتتصمیم
به خروج از برجام بگیرد این هزینه نقض یک
تعهد بین المللی را هم متحمل میشــود .اما
بدون شــک خروج از برجام برای ایران نمی
تواند سازوکاری مثمر ثمر باشد و تاکنون نیز
کشورمان مطابق با توافق ،تعهدات خود را اجرا
کرده است .اگرچه آمریکا به دنبال این است که
ما را در شــرایطی سخت قرار دهد که تن به

ادامه تحصیل به مشــکل
بخورنــد و چــه برنامهای
برای جلوگیری از این اتفاق
وجــود دارد ،گفت :من هم
این نگرانــی را ابراز کردم و
تا جایی که میدانم خیلی
از آنــان اساســا در صحنه
نبودهاند و شــاید به لحاظ
جنبه پیشگیرانه بازداشت شدهاند .البته من از
خیلیها که سراغ گرفتم بدون قرار آزاد شدند اما
در مجموع گفتــهام که برخورد نیروی انتظامی
در این دوره خیلــی جا افتادهتر از قبل بود زیرا
آمار مجروحین و مصدومین نیروی انتظامی چند
برابر مردم و معترضین بود که نشان میدهد آنان
در برابر این موضوع صبوری بیشتر داشتهاند.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :آمارها و لیستهای
مختلفی درباره بازداشتیها وجود دارد چرا که
بازداشــتها از مراجع مختلف انجام شده و در
یک جا متمرکز نیست و نمیتوان آمار دقیقی
را ارائه داد.

سناریوی آنها بدهیم اما مهمترین راهکاری که
از سوی ایران در این شرایط باید اتخاذ شود
ارسال سیگنالهایی صریح به ایاالت متحده
است که تهران به هر قیمتی حاضر بهماندن در
برجامنیست.درشرایطیکههنوزوضعیتمابه
گونهای است که قدرت اختیار از ما گرفته نشده
باید هشدارهای الزم را به آمریکا و به ویژه اروپا
بدهیم .سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان آقای
دکتر ظریف را نیز میتوان در این چارچوب
ارزیابی کرد .ایران باید به طرف مقابل تفهیم
کند که به هر قیمتی حاضر به ماندن در برجام
نیست .در واقع درحال حاضر این بهترین گزینه
پیش روی کشورمان است .طرف اروپایی و
آمریکایی باید بدانند ایران زمانی تعهدات خود
را به طور کامل انجام خواهد داد که از نتایج
مثبت حاصل از برجام و گشایشهای اقتصادی
آن به طور محسوس بهره مند شود.
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امیدواریم ریاض کمک اقتصادی خود را از سر بگیرد
سعد الحریری نخستوزیر لبنان در گفتگویی خواستار بیرون ماندن لبنان از اختالفات ایران
و عربستان سعودی شد .به گزارش ایسنا ،او در مصاحبه با وال استریت ژورنال از پاسخدهی
درباره جزئیات ماندنش در عربستان پس از اعالم استعفایش خودداری کرد و گفت که
عربستان سعودی هیچگاه به طور مستقیم در سیاستهای لبنان دخالت نکرده و امیدوار است
که ریاض به زودی کمک اقتصادی خود به بیروت را از سر بگیرد.

خبرتلگرامی
Dحســین کمالی ،دبیــرکل حزب
اسالمی کار گفت :اکثر دستاوردهایی
که جامعه کارگری دارد مربوط به دوران
آیتاهللهاشمی اســت .تنها دورهای
که آنان توانستند مزد حقیقی خود را
دریافت کنند زمان دولت سازندگی بود.
Dمحمدهاشمی مسئول دفتر رئیس
فقید مجمــع تشــخیص مصلحت
نظام گفت :ایــن حرفهایی که آقای
احمدینژاد و اطرافیانش این روزها زدند
اگر کس دیگری میزد چه برخوردی با
او میکردند .واقعا برخوردهای بســیار
ســخت .حاال به چــه دلیل مصلحت
است به آقای احمدینژاد کاری نداشته
باشند ،دیگر باید از بزرگان سوال کرد/.
خبرآنالین
Dفاطمههاشــمی گفت :من از یک
مســئول دولتی این ماجرا را فهمیدم
که من و مادرم هم آلوده(به رادیواکتیو)
هستیم ،ولی گفتند که چون مقدار آن
کم است چیز مهمی نیست و کاری هم
نمیشود کرد/ .اعتماد آنالین
Dمحمد بن عبدالرحمــن آل ثانی،
وزیر خارجه قطر گفت :امارات به دلیل
تحویلندادن همسر یک مخالف اماراتی
که در دوحه به سر میبرد ،در محاصره
قطر مشارکت کرد / .ایرنا

خبر

آیتاللههاشمیشاهرودی
به کشور بازگشت

یکی از اعضای دفتر آیتاهللهاشمی شاهرودی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت
او به ایران را تاییــد کرد .یکی از اعضای دفتر
سیدمحمودهاشمی شاهرودی در پاسخ به این
سوال که آیا روند درمان آیتاهلل شاهرودی به
پایان رسیده که به کشور بازگشتند تنها به این
پاســخ بسنده کرد و گفت که «ایشان به ایران
بازگشتند» و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری
کرد .به گزارش اعتماد آنالین ،حدود سه هفته
پیش سیدعالهاشمی شاهرودی فرزند آیت اهلل
سید محمودهاشمی با اشاره به تعطیلی دروس
آیت اهللهاشمی شاهرودی برای تکمیل دوره
درمانی ،گفته بود آیت اهللهاشــمی شاهرودی
برای تکمیل دوره درمانی ســفری به خارج از
کشــور کردند و به زودی باز میگردند.هفته
پیش نیــز پرویز داودی ،رئیــس دفتر رئیس
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به
حاشیههای سفر آیتاهللهاشمی شاهرودی به
آلمان ،گفته بود این ســفر بنا به توصیه موکد
پزشــکان و برخالف میل آیت اهللهاشــمی
شــاهرودی انجام شده اســت و اگر ضرورت
پزشکی اقتضا نمیکرد ،هیچ دلیلی برای اعزام
ایشان به آلمان نبود.

مکث

آزادیتمامیدانشجویان
بازداشتیدانشگاهعالمه

رئیس دانشــگاه عالمه طباطبایــی از آزادی
15دانشجوی این دانشگاه که در پی وقایع اخیر
بازداشت شــده بودند ،خبر داد .دکتر حسین
ســلیمی با اعالم این مطلب اظهار کرد :طی
روزهای گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبایی بهمنظور پیگیری مسائل یکی
از بازداشــت شدگان تحوالت اخیر به دانشگاه
مراجعه کرده بودند که بعد از خروج از دانشگاه
با مشکل مواجه شدند و  ۱۵نفر از آنها بازداشت
شدند .وی در ادامه تصریح کرد :با پیگیریهای
انجام شده تعداد  13نفر از دانشجویان بازداشت
شده دانشگاه عالمه طباطبایی آزاد شدند و دو
دانشجوی باقی مانده نیز با گذاشتن وثیقه طی
دو روز گذشته آزاد شدند .رئیس دانشگاه عالمه
طباطبایی همچنین خاطرنشان کرد :اطالعی از
جزئیات پرونده دانشجویان بازداشتی دانشگاه
عالمه طباطبایی ندارم و براساس مسئولیتی که
دارم مسائل هریک از دانشجویانی که با مشکل
مواجه شــوند ،را پیگیری و دنبال خواهم کرد.
بهگزارش ایسنا ،دکتر سلیمی در پایان خاطر
نشان کرد :خوشبختانه در تجمعات اخیر هیچ
تشــنجی در داخل دانشگاه عالمه طباطبایی
اتفاق نیفتاد و اتفاقات پیش آمده بیشــتر یک
مطالبه اجتماعی بود که در بیرون از دانشگاهها
اتفاق افتاد و متاسفانه عدهای ضدانقالب از آن
سوء استفاده کردند.

اصولگرایان
توئیت بازی سیاسی

ضرغامی :

استفاده از تعبیر آشغال برای
معترضان هزینه ساز است

> عباس صالحی -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

> محمدعلی ابطحی -فعال سیاسی اصالحطلب

> محمد بلوچزهی -بخشدار مرکزی نیکشهر

شماره5088

عزت اهلل ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما در
کانال تلگرامی اش نوشت :تعبیر کلی "آشغال"
در مورد معترضین مشــابه خس و خاشاک"
هزینه ساز است .کالم غیردقیق زمینه ساز فهم
نادرســت و بروز فتنه است .راه حل معضالت
فرهنگی اجتماعی افزایــش بودجه حوزههای
علمیه نیست / .عصر ایران

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -2131شبکه خبر در تاریخ 96/10/16
پیگیری عملکرد قالیشــوییهای بدون
مجوز را خواستار شــدند.ایکاش صدا و
ســیما در دولت نهم و دهم در خصوص
موسســات بدون مجوز هم که مثل قارچ
ســردرآورده بودند و این همه مشکالت
اقتصــادی برای مردم و کشــور به وجود
آوردند بیدار بود .از تنکابن ()10/16
 -2230آیتالهــت مصباح یــزدی در
گفتگو با خبــر آنالین درباره احمدینژاد
گفتهانــد امــروز احمدی نــژاد را تایید
نمیکنم ،چــون در او حالــت انحرافی
میبینیم .وقتی فردی منحرف شود از او
حمایت نمیکنیم .به نظر من این درست
اما ایشــان آن سخنان تاریخی خود را در
حمایت احمدینژاد فراموش کردند چطور
در زمان رئیسجمهورهای دیگر همچون
آیت اهللهاشمی چنین چیزی نمیگفتند؟
()10/16
 -0559از عزیزان و بزرگواران شورای شهر
خواهشــمندیم بیش از این اهالی منطقه
شهید پرور شــهرک شریعتی را در انتظار
نگذارند و نام خیابان مهــران را به جانباز
دفاع مقدس شهید مدافع حرم سردار حاج
حسن اکبری تغییر دهند)10/17( .
 -0859دونالد ترامــپ اختالالت روانی
دارد و کارکنان کاخ سفید چون بچهای با
او رفتار میکنند ممکن است این نسبتها
هر چند واقعی نسبت به رئیسجمهوری
امری عادی و بدیهی باشد اما نوشتن کتاب
و چاپ آن توسط نویسندهای با صدها مورد
به شخص اول مملکت و دریافت سود زیاد
بابت فروش در نوع خود بسیار جالب توجه
است)10/17( .
 -0927در تاریــخ  96/10/16مطلبــی
از آقای غالمرضا بنی اســدی از روزنامه
جمهوری اسالمی نوشته بودید که مطلب
درست و قابل تأملی بود)10/17(.
 -0932در میــان این هیاهو کســی به
فکر کم آبیهای شــدید مملکت هست؟
این مسئله مشکالت اساسی کشور را در
سالهای آینده رقم خواهد زد .کشورهای
جنوبی ما مانند امارات سالهاســت این
مشــکل را با آب شیرین کن و بهره وری
تا آخریــن قطره آب موجــود و مصرف
دوباره آن حل کردهاند ضمن اینکه ساالنه
میلیونها توریســت را به هتلها و مراکز
تفریحــی خود جــذب میکنند و جذب
سرمایه و ایجاد اشتغال میکنند ()10/17
 -0937چگونــه میخواهیم از فســاد
گســترده که موجب نارضایتی عمومی
میگردد جلوگیری کنیم؟ چه کســی
میخواهــد جلــوی رانــت آقازادهها را
بگیرد؟ آنها سالهاست پولها را از کشور
خارج کردند اکنون هم مشــغول انتقال
تتمه آن هستند بدین جهت دالر بسیار
گران شد)10/17( .
 -1015صفحــه  9امروز را که دیدم واقعا
باید تاســف خورد .مــا  150نخبه را در
یک سال از دست بدهیم که خارج بروند.
آنوقت آن بچه نخبه را خودروسازان راه
نمیدهند .دلیلش هم این اســت چون
نمیتوانند یک نخبه را ببینند .جای تاسف
دارد)10/17( .
 -1018در صفحه  9در رابطه با نوشــته
آقای ماکویی ،احمدی نژاد مقصر اســت
یا روحانی؟ خواستم عرض کنم در زمان
خدابیامرز آقایهاشــمی ،سالی یک بار
اجناس گران میشــد تا آخر سال .یادش
به خیر .در دولت اصالحات هم سالی  2بار
شد اما زمان احمدی نژاد افزایش قیمتها
افسار گسیخته شد .آقای روحانی هم در
این میان گناهی ندارد ()10/17
 -1148لطف کنید در صفحه  4روزنامه،
تاثیر بوی بدن مرد در کاهش اســترس
همسر را مجددا بنویسید.چون دوبار تکرار
شده است .به ویراستار خود بگویید توجه
کند در این قسمت معرفی مادهای با منشأ
گیاهی برای مرگ سلولهای سرطانی را
مطرح کردید که هر دوی آنها متنشــان
یکی است)10/17( .
آفتاب یزد :اشــتباه از ویراستار و
صفحه بند بوده اســت از این بابت
عذرخواهی میشود و بابت این تذکر
از شما سپاسگزاریم.

