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دولت خأل گفتوگو با اصالحطلبان و اصولگرایان را پر کند

نیروی انسانی فعال .با اینها میتوانیم بر چالشها غلبه
کنیــم ،ولی پیش از آن باید به فکر ترمیم ســرمایه
اجتماعی باشیم .این مسئله برای ما حیاتی است که
بین گروهها و اقشار مختلف ملت و دولت و نخبگان
گفتوگــوی ملی آغاز شــود و کتابخانه ملی مکان
خوبی برای شکلگیری این گفتوگوها است .متاسفانه گفتوگو
از دســتورکار ما حذف شــده و به تعارض روی آوردهایم که فشار
سنگینی را به جامعه وارد میکند .به گزارش ایلنا ،جهانگیری در

اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوردرســخنانی گفت:
تجربه نشان داده میل به شادی و نشاط در زندگی در یک جامعه
حیاتی اســت و توســعه را رقم میزند .اصال یکی از شاخصهای
توسعه ،میزان شادی و امید به زندگی در جوامع است .امیدواریم
صداوسیما و رسانهها کمک کنند و شادی و نشاط در جامعه جریان
پیدا کند.
او در ادامه یادآور شــد :کشور ما غنیترین کشور در زمینه منابع
طبیعی است و از لحاظ استراتژیک جایگاه خوبی داریم همچنین

سیاسی

پایــان تاکیدکرد :ما به خودمان هــم این نقد را وارد
میکنیم که بهعنوان دولت گفتوگویی با اصولگرایان،
اصالحطلبان و نخبــگان نداریم و باید خأل گفتوگو
را پُر کنیــم .عبور از چالشها غیرممکن نیســت و
اصالحات اقتصادی و سیاسی که باید اتفاق بیفتد در
همین چارچوب موجود ممکن است ،ولی بهعنوان پیشنیاز باید
سرمایه اجتماعی را ترمیم و باب گفتوگو را باز کنیم که مطمئنم
با همدلی و همراهی نخبگان کشور ممکن میشود.

پیگیریهای آفتابیزد در مورد آخرین وضعیت عضو زرتشتی
شورای شهر یزد در گفتوگو با غالمعلی سفید ،رئیس این شورا:

سرحرفمهستم
سپنتانیاید
استعفامیدهم

معتقــدم زمان هرچــه میگذرد
وضعیت ســختتر و ناامیدکنندهتر
میشود
هنوز هم بر ســر حرفم هســتم و
اگر شــرایط را طوری رقم بزنند که
سپنتانیکنام به شورا نیاید از ریاست
شورایشهر یزد کنارهگیری میکنم
میگویند طرح مجلس همچنان در
کمیسیون مجمع مانده است ومعلوم
نیســت در چه وضعیتی است و چه
میکنند
آفتابیزد -گروه سیاسی :برای مدتها ماجرای
ســپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که
پس از رأی مردم از ورود به شورای پنجم این شهر
بازماند ،در رسانههای مختلف با واکنشهای داغ و
جنجالی روبهرو شــده بود .تالش برای رفع حکم
تعلیق موقت این عضو زرتشتی تا حد پیگیریهای
رئیسجمهور پیش رفت .اما شورای نگهبان بر سر
این تعلیق ماند و نیکنام تاکنون از ورود به شــورا
بازمانده است.
پس از این جریانات اســفندیار اختیاری ،نماینده
زرتشــتیان ایران با طرح دوفوریتی اصالح قانون
شــوراها برای ورود اقلیتهای دینی و رأی موافق
اکثریت پارلمان دهــم به این قانون تالش کرد تا
چارهای قانونی برای حل این مشــکل پیشه کند.
طرح او در مجلس به تصویب رســید ،به شورای
نگهبان رفــت ،ولی طبق پیشبینیها شــورای
نگهبان این طرح را غیرشرعی دانست ،رد کرد و به
مجلس بازگرداند .با این حال مجلس با پافشاری بر
این طرح ،اصالح قانون انتخابات شوراها برای ورود
اقلیتهای دینی را به مجمع تشــخیص مصلحت
نظام فرستاد.
بسیاری فرستادهشدن این طرح به مجمع را پایان
خیر و خوش ماجرای سپنتا نیکنام تعبیر میکردند.
بهخصوص آنکه پیشتر حتی چهرههای اصولگرای
مجمع مثل محســن رضایی و مصطفی میرسلیم
وعده حل این مشکل را در مجمع داده بودند ...اما
حاال بعد از گذشــت چندین هفته از ارسال طرح
مجلس به مجمع در اینباره شاهد نوعی سکوت و

بیخبری در این زمینه هستیم.
جالــب اینکه ظاهــرا ماجرای ســپنتا را نه تنها
مسئوالن فراموش کردهاند ،بلکه رسانهها نیز از یاد
بردهاند و این شاید همان موضوعی است که سپنتا
نیکنام و البته همه اقلیتهای دینی را برای همیشه
از حضور در انتخابات شورای شهر محروم کند.

ســینه زد و حتی گفته بود هرگز زیر بار امضای
حکم محرومیت ســپنتا از شــوراییزد نمیرود
غالمعلی ســفید ،رئیس شورای اسالمی شهر یزد
است .کسی که از اولین امضاکنندههای نامه اخیر
شــورایعالی اســتانها خطاب به رئیس مجمع
تشخیص بهشمار میآید .شاید بد نباشد تا ماهها
پــس از آن اظهارنظرهای جنجالی و صریح او در
دفاع از سپنتا ،امروز به سراغش برویم و از وضعیت
نیکنام در شــورا و امیدش به بازگشت به شورای
شهر یزد بپرسیم.
سفید که سالها سابقه اســتانداری یزد را هم بر
دوش میکشد و توانســت در این دوره انتخابات
شورایشهر یزد رأی اول مردم را کسب کند درباره
وضعیت فعلی سپنتا نیکنام به آفتابیزد میگوید:
«طبیعی است که نمیگذارند ایشان در نشستها
حضور داشته باشد ،ولی ما هنوز هم میگوییم او
حتی بعد از همه این ماهها در مرخصی استعالجی
اســت ،هر چند طرف مقابل میگوید او همچنان
تعلیق موقت است».
ســفید اضافه میکند 5« :ماه است که این روند
همچنان ادامــه دارد و حکم جدیــدی از دیوان
عدالت اداری هم نیامده و تعلیق موقت سپنتا هنوز
دائمی نشده است».
وی درباره این ســوال ما کــه پیش از این مجمع
تشخیص مصلحت اعالم میکرد در صورت ورود
بحث ســپنتا به این نهاد مســئله را حل خواهد
کرد ،امــا ظاهرا وضعیت بهگونــهای دیگر پیش
میرود ،گفت« :در اینباره اطالع خاصی ندارم ولی
میگویند طرح مجلس همچنان در کمیســیون
مجمع مانده است و معلوم نیست در چه وضعیتی
قرار دارد».
رئیس شورای شــهر یزد ادامه داد«:قانونی وجود
دارد که اگر عضوی شــشماه در شورا حضور پیدا
نکند بهطور خودکار برکنار شــود و شخص دیگر
بهجای او آید .ممکن است عدهای در حال تالش
باشــند تا این تعلیق شــش ماه خود را پُرکنند و
سپنتا بهطور دائم از ورود به شورا باز بماند».

با رئیس شورای شهر یزد برای سپنتا

وضعیت سختتر میشود

اما یکی از شــخصیتهایی که در طول این مدت
تا میتوانســت سنگ بازگشت سپنتا نیکنام را به

وی درباره اینکه آیا بــه این فکر کردهاید که بعد
از پایان این شــشماه برای سپنتا چه باید کرد؟

توئیت اخیر الویری

دلسردی از بازگشت این عضو شورای شهر یزد را
میتوان در توئیــت اخیر مرتضی الویری و رئیس
شورایعالی اســتانها دید که نوشــت :قرار بود
عدمحضور ســپنتا نیکنام ،عضو زرتشتی شورای
شهر یزد موقتی باشد ،نه اینکه موضوع بالتکلیف
رها شود.
او همچنیــن خبــر از نامه اعضای شــورایعالی
اســتانها و درخواست از رئیس مجمع تشخیص
مصلحت برای برطرف ساختن این مشکل میدهد.
نامهای که در بخشــی از آن آمده« :اخیرا فقهای
محترم شورای نگهبان ،پس از انتخاب سپنتا نیکنام
برای بار دوم بهعنوان عضو شورا و پس از طی کل
مراحل قانونــی و تایید مراجــع ذیربط اجرایی
و نظارتی و رأی باالی مردم شــهر یزد ،نظریهای
عنوان و با شکایت یکی از کاندیداهایی که به شورا
راه نیافته بود و بر اســاس رأی شعبهای از دیوان
عدالت اداری ،عضویت ایشان موقتا تعلیق و تاکنون
ادامه دارد .پس از طرح موضوع در شورایشهرهای
مختلف و دخالت روســای قوای اجرایی و مقننه،
مجلس با طرح دوفوریتی درصدد جبران بر میآید.
پس از تصویب طرح در مجلس ،شورای نگهبان با
آن مخالفت و مجلس مجــددا بر رأی خود اصرار
میکند و موضــوع به آن مجمــع محترم ارجاع
داده میشــود .با توجه به اهمیــت موضوع برای
شورایعالی استانها و نظر به سوگند آنها و تاکید
قانوناساسی به رفع تبعیض و توسعه عدالت توسط
شوراها خواهشمند اســت دستور دهید در اولین
فرصت به این موضوع رسیدگی و موجبات همدلی
را بیش از پیش در جامعه فراهم کنند».

پاســخ داد« :واقعا نمیدانم چه کنیم .اما مطمئنا
تالش میکنیم بهدلیل اینکه عدم حضور شــش
ماهه ســپنتا به خواست او نبوده و تحمیلی است
و از طرفــی قانون ،حضــور اقلیتهای دینی را تا
پیش از این در شــورا منع نکــرده بود ،از او دفاع
کنیم تا شــاید برگردد .اما اینکه بعد از شش ماه
چه اتفاقی رخ میدهد را نمیدانم ،معتقدم زمان
هرچه میگذرد وضعیت سختتر و ناامیدکنندهتر
میشود».
ســفید درباره اینکه آیا نامه اخیر شــورایعالی
اســتانها به رئیس مجمــع تاثیرگذار اســت؟
میگوید«:نمیدانم تا چه میــزان به این موضوع
توجه میشود».
او درباره این پرســش ما که در اوایل حکم تعلیق
سپنتا گفته بود که مجری حکم سپنتا نخواهد بود،
اظهارداشت« :هنوز هم بر سر حرفم هستم و اگر
شــرایط را طوری رقم بزنند که سپنتا نیکنام به
شورا نیاید از ریاست شورای شهر یزد کنارهگیری
میکنم و هنوز هم میگویم که مجری این حکم
نخواهم شــد .اگر بعد از پایان این ششماه تعلیق
سپنتا همیشگی شد دیگر رئیس نخواهم بود».
اســتاندار ســابق یزد میگوید« :مــا در انقالب
مشروطه شاهد حضور اقلیتها در مجلس بودیم.
در جمهوری اســامی ،حتــی در ابتدای انقالب
مجلس خبرگان ما از علمای دینی آنها بهره برد،
در مجلس شورا نیز آنها  40سال است که حضور
یافتند .اما اکنون دســتاوردی که یکصدســال
پیش مردم ما در انقالب مشــروطه به آن دست
یافتهاند تا در کنار اقلیتهای دینی امور سیاسی
و کشوری را پیش ببرند را بهگونهای تقلیل دادیم
آنهم شورایی که وظایفش به مراتب از تصمیمات
مجلس کمتر است و مسائل محلی و امور شهری
را برعهده دارد».
رئیس شورای شهر یزد البته از تالشهای مجلس
در ایــن ماجرا قدردانی کرد و گفت « :در ماجرای
ســپنتا مجلس وظیفه خود را بهخوبی انجام داد
و با پافشــاری بر موضع خــود در دونوبت با رأی
بــاال آن هم بهصورت دوفوریتــی به فکر راهحلی
برای راهیابی سپنتا به شورا بود هر چند وضعیت
و شــرایط بهگونهای طی شــد که ممکن اســت
نتیجهای غیر از خواست مجلس بهدست آید».

مشکالت اقتصادی به جان رسانههای مکتوب هم افتاد

چهار روزنامه در آستانه تعطیلی

آفتابیزد -گروه سیاسی :مطبوعات رکن چهارم
دموکراسی است ،جملهای که بهنظر میرسد در
ایــران غریب افتاده اســت ،چراکه مطبوعات در
کشورمان همیشــه باید با چالشهای اقتصادی
دســتوپنجه نرم کنند تا بتواننــد زنده بمانند.
موج پرســرعت رســانههای آنالین نیز همچون
بادی پُرقدرت بســیاری از مطبوعات را در جهان
بهویــژه در ایران با خود برده اســت .جایگزینی
اخبــار و منابع غیررســمی بهجای رســانههای
رســمی موضوعی اســت که در ایــران بهخوبی
دیده میشــود .وجود برخی محدودیتهایی که
در مطبوعات دیده میشــود و در فضای مجازی
اثری از آن نیســت رقابت را دشــوار کرده است.
با این حال هنــوز روزنامههای رنــگ و وارنگی
هر روز روی کیوســک میآیند و هرچند بخش
مهمی از همانها دوباره از کیوســک برمیگردند
بیآنکه خوانندهای آنها را با خود ببرد! از ســوی
دیگر ،رقابت نابرابر و استفاده برخی از رسانههای

خــاص از رانــت و یارانههای ویژه «اســتقالل»
مطبوعــات را به بنبســت رســانده و در برخی
موارد خبری از رســالت اصلی روزنامه که تحلیل
و تفســیر رخدادهای روز است ،دیده نمیشود و
در عوض رپرتاژ آگهیهایی برای سازمانها یا افراد
خاصی دیده میشــود که سفارششده هستند.
حاال چند وقتی اســت که قیمت کاغذ هم گران
شــده تا پای چالشهای اقتصادی محکمتر روی
گلوی مطبوعات فشــرده شــود .هرچند برخی
از «مــا بهتران» چنین دغدغههایــی ندارند .در
جدیدترین مورد گویا مشکالتی برای سرمایهگذار
دو روزنامه «وقایعاتفاقیه» و «آســمان آبی» رخ
داده و انتشــار این دو روزنامه را با چالش روبهرو
کرده اســت .گمانهزنیها حکایت از این دارد که
دو روزنامه اصالحطلب در موج جدید مشــکالت
اقتصادی در مطبوعات ایران غرق خواهند شــد.
دست به نقد «آسمان آبی» نسخه چاپی را تعطیل
کرده و حکایت از این اســت کــه تحریریه برای

روزنامهای آنالین فعالیت میکنند .از سوی دیگر
یک خبرنگار روزنامــه جهانصنعت نیز توئیتی
مبنی بر تعطیلی قریبالوقوع این روزنامه داشته
است .امیرحسین امیراســماعیلی نوشته«:دیروز
مدیرمسئول روزنامه بچههارو جمع کرد و گفت از
اول سال تا حاال  250میلیون ضرر کردم و چون
بهجایی وصل نیســتیم یارانــه #جهانصنعترو
هــم خیلی کمکردن و با این اوضاع قیمت کاغذ،
نهایتا تا آخر ســال روزنامه بسته میشه و به فکر
شغل دیگهای باشید .نتیجه مستقل کارکردن تو
این مملکت میشــه این ».ماجرا هنوز ادامه دارد.
گفته میشود روزنامه مردمساالری نیز در مسیر
پرپیچ وخم روزنامهداری مســتقل دچار مشکل
شده و احتماال کار این روزنامه به تعطیلی کشیده
خواهد شد .پیش از این هم روزنامه اصالحطلب
«جامعه فردا» آغــاز بهکار کرده بود که در کمتر
از دو مــاه در رقابت نابرابر مطبوعات ایران عرصه
را واگذار کرد و تعطیل شــد .بهنظر میرسد اگر

در دوران احمدینــژاد این توقیف پی در پی بود
که نفس مطبوعات را به شماره انداخته بود حاال
این مشکالت اقتصادی است که موجب میشود
روزنامهها عطای فعالیت رســانهای را به لقای آن
ببخشند و تمام .این درحالی است که خبرها حاکی
از این است که دولت کمکی  5میلیارد تومانی را
به روزنامه خود یعنی ایران خواهد داشت .شرایط
برای روزنامههای اصولگرایی که به برخی دیگر از
جریانها متصل هستند نیز کامال روشن است که
بیدی نیستند که با باد مشکالت اقتصادی دچار
مشکل شوند با این حاال باید دید چنین رویهای
که تیشه به ریشه روزنامههای مستقل میزند با
همان جمله «مطبوعات رکن چهارم دموکراسی»
چه خواهد کرد؟! «آفتابیزد» در آیندهای نزدیک
از وضعیت روزنامههای ایران و رانتهایی که وجود
دارد گزارش کاملــی را ارائه خواهد کرد .به نظر
میرسد تعطیلی روزنامههای مستقل هدیه دولت
روحانی به روزنامههای رانتی است!

وظیفه و حق رئیس جمهور

سر راه رئیس جمهور قراردارد وچوبی الی چرخ
دولت است باید از آن پرده برداشت.
تصــور میکنم هنوز به شــفاف گویی عادت
نکردیم ،شفاف سخن گفتن تهدید کردن و تبصره
گفتن پیش زمینه و مقدمه چینی ندارد.
یکی از گرفتاریهای ما همین موضوع اســت.

حتی زمانیکه در مجلس ششــم ،سعی داشتیم
رئیسجمهور وقت را مورد سوال قرار دهیم آن
موقع نیز هیئت رئیســه بسیار تالش کرد تا این
سوال مطرح نشود .اینکه اکنون عده ای میگویند
رئیسجمهور اگر به مجلــس میآید اظهارات
جنجالی و افشاگرانه میزند چه بهتربزند! من فکر

میکنم آمدن روحانی به مجلس و بیان همه حقایق
از سوی او فتح بابی است برای آیندگان و مردم تا
احساس بکنند در این کشور هر کس که مسئولیتی
دارد باید پاسخگو باشد حتی رئیس جمهور.
و مطمئنا رئیــس جمهور هــم میتواند برای
پاسخگویی و اقناع مردم هر حقیقتی را بیان کند.

ادامه از صفحه اول:

اگر حق مجلس است که از رئیس جمهور سوال
کند بایدبی چون وچرا سوال کند و اگر ضعفی در
کارمسئولی است بیان شود از آن سو اگر مانعی بر

توئیت بازی سیاسی
> محسن مهرعلیزاده  -استاندار اصفهان

> شهیندخت موالوردی-دستیارویژه رئیس جمهور

> سپنتانیکنام-عضو تعلیق شده شورای شهریزد

11

سهشنبه 8اسفند ۱۳۹۶شماره5125

نظر مساعد نسبت به رفع حصر
فاطمه سعیدی ،نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به حضور خود در کمیته
رفع حصر مجلس مدعی شد :ما در این کمیته اقداماتی انجام دادهایم و پیگیریهایی انجام
شده است ،امیدواریم بهزودی شاهد رفع حصر باشیم .به گزارش ایلنا ،وی گفت :با روسای
قوایمقننه و قوهقضائیه نشست داشتیم و انشاءاهلل بهزودی به نتیجه مینشیند .نظر اینها
مساعد است و بهدنبال تمهیداتی هستند که بهزودی حصر به پایان برسد.

خبرتلگرامی
Dمحمدرضا تابش ،رئیس فراکسیون
ورزش مجلس شورای اسالمی با اشاره
به حضور زنان در مســابقه بسکتبال
ایران و عراق گفت :بایــد به بانوان و
توانمندیهایشان اعتماد کنیم و موانع
را از سر راه آنها برای حضور مؤثرشان
در ورزشگاهها و آوردگاههای ورزشی
برداریم/.ایسنا
Dحجتاالسالم ســیدرضا اکرمی،
رئیــس شــورای فرهنگــی نهاد
ریاســتجمهوری ،در مورد نامه اخیر
احمدینژاد بیان داشت :من نمیدانم
احمدینژاد دنبال چه چیزی اســت،
انتخابات ریاستجمهوری اردیبهشت
امســال و انتخابات مجلس شــورای
اسالمی سال  94برگزار شده است حاال
او میگوید ریاستجمهوری ،مجلس
شورای اســامی و شورای نگهبان نه!
پس چه چیزی آری؟ فقط خواســته
تو ،آری؟ واقعا گفتار احمدینژاد هیچ
مبنا و ضابطــهای ندارد و از نظر اخالق
و انصاف نیز چیزی از سوی وی رعایت
نمیشود .احمدینژاد به دست خودش
همه خاکریزها و تکیهگاههایش از جمله
مجمعتشخیص مصلحت نظام را از سر
راه برمیدارد/.فارس
Dنادر قاضیپور ،نماینده مردم ارومیه،
با اشــاره به موضوع طــرح مبارزه با
مفاســد اقتصادی برخی مسئوالن در
مجلس شورای اســامی ،اظهارکرد:
متاسفانه برخی مسئوالن پیش از قبول
مسئولیت ،اموال چندانی نداشته ،اما
پس از مسئولیت ،به مال و اموال بسیاری
دست یافتهاند ،بنابراین مسئوالن باید
بگویند اموال و داراییهای خود را از کجا
آوردهاند .قاضیپور بیان کرد :هماکنون
با توجه به اینکه قانوناساسی توسط
دولت اجرا نشده اســت ،نمایندگان
مجلس باید برای ایــن موضوع طرح
نوشته و اموال نامشروع مسئوالن را به
خزانهمملکتبازگردانند/.فارس

دیپلماسی

موضعگیریوزارتخارجه
در مورد غوطه شرقی

بهرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت خارجه در
نشست مطبوعاتی خود با رسانهها در پاسخ به
ســوال خبرنگاری که مدعی بود ایران در برابر
کودککشیهای دولت اســد سکوت کرده از
جمله اقداماتی که در غوطهشرقی صورتگرفته
است ،گفت :موضوع سوریه موضوعی پیچیده
و قدیمی اســت ،بازیگران زیادی در آن حضور
دارند و امنیت ،ثبات و آرامش مدتهاست که
در آنجا وجود ندارد و درگیریها ادامه دارد.
وی بــا بیان اینکه چنین موضوعی قطعا مورد
خوشایند هیچکسی نیست ،ادامه داد :امیدواریم
قطعنامه جدید شورای امنیت بتواند آتشبس
را در همــه نقاط ســوریه برقرار کنــد و این
زمینه فراهم شود که کمکهای بشردوستانه
و انساندوســتانه به مردم سوریه منتقل شود،
کاری که از گذشته مورد توجه ایران بوده است.
قاســمی گفت :آتشپراکنی در ســوریه فقط
محدود به یک نقطه خاص نیســت و ما حتی
در دمشق نیز شاهد کشتهشدن افراد بیگناه بر
اثر درگیریها هستیم و این درگیریها در نقاط
مختلف وجــود دارد .وی تاکیدکرد :امیدواریم
این آتشبس اجرایی شود تا خشونتها در این
منطقه کاهش پیدا کند .قاسمی در واکنش به
سوال خبرنگاری که مدعی بود آقای عراقچی
گفته برجام هیچ سودی برای ما نداشته است،
تصریح کرد :من اصل صحبتهای آقای عراقچی
را ندیدهام ،بنابراین نمیتوانــم در این ارتباط
قضاوت کنم .وی ادامه داد :برجام تاکنون منافع
زیادی برای ما به همراه داشــته است و ما نگاه
صفر و صدی به آن نداریم گرچه شــاهد این
هستیم که آمریکاییها با کارشکنیهای خود
تالش میکنند که نگذارند ایران از منافع برجام
بهطور کامل اســتفاده کند .سخنگوی وزارت
خارجه در ادامه گفتوگوی خود با رسانهها در
پاسخ به سوالی در مورد ادعاهای همسر نازنین
زاغری مبنی بر اینکه همسر او قربانی اختالفات
مالی و تسلیحاتی ایران و انگلیس شده است،
گفت :همانطور که خودتان نیز اشاره کردید این
سخنان ادعاست .بحث خانم زاغری یک بحث
حقوقی و قضایی اســت .ایشان در قوهقضائیه
ایران محکوم شدهاند و اکنون دوره محکومیت
خود را طی میکنند .بهرام قاسمی با بیان اینکه
او فردی دو تابعیتی است و از نظر ایران چنین
موضوعی به رسمیت شناخته نمیشود ،تصریح
کــرد :موضوع نازنین زاغری ربطــی به وزارت
خارجه و دیگر مســائل مربوط به رابطه ایران
و انگلیس ندارد و یک موضوع خاص اســت .به
گزارش ایسنا ،وی با تاکید مجدد مبنی بر اینکه
وزارت خارجه دخالتی در پرونده وی ندارد ،بیان
کرد :این نــوع فرافکنیها از جمله اینکه خانم
زاغــری گروگان رابطه مالی ایــران و انگلیس
است نادرست است و این سخنان شاید ناشی
از عدمشناخت رابطه ایران و انگلیس ،همچنین
سیستم قضایی و سیاست خارجی ایران باشد.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -2204رهبــر فرزانه انقــاب در دیدار
اعضــای شــورای هماهنگــی تبلیغات
اسالمی در کشــور ســخنان گهرباری
بیان کردند و اشــارهای داشتند .کسانی
که دیروز همه امکانات کشــور در اختیار
آنان بود و کســانی که مدیریتها را در
اختیار دارند حق ندارند نقش اپوزیسیون
را بازی کنند بلکه باید پاســخگو باشند.
این فرمایشــات باید فصلالخطاب همه
مسئوالن باشد)11/20( .
 -2236بدن یــک آدم موقع بیماری،
دردهــا و مشــکالتی بــرای آن پیش
میآید .االن بروکراسی هم یکی از همین
مشکالت اســت .در طنز نوشــته آقای
ذاکری هم به این موضوع اشــاره شده به
خانوادهای که فقط میتواند به ســختی
شکم اعضای خانواده را پر کند و توانایی
تعمیر خانه خراب خــود را ندارند .اینها
واقعیت جامعه اســت که ایشان به طنز
میگویند)11/20( .
 -2323آمپــول گونــال اف یکــی از
داروهای درمان نازایی است که قیمت هر
عدد آن با دفترچه تامین اجتماعی بیش
از  160هزار تومان است ،اما داروخانهها
بیــش از یک عدد آن آمپول را به قیمت
بیمه نمیدهند .اما بیماران برای درمان
باید چند آمپول تهیــه کنند و آن را به
قیمت آزاد  450هزار تومان تهیه کنند.
محدودیت در توزیع به قیمت بیمه این
آمپول فشار زیادی به متقاضیان آن وارد
میکند)11/20( .
 -0816از زمــان اختراع ماشــین بخار
150ســال طول کشــید کــه اطالعات
عمومی بشر و فنآوری دو برابر گردد اما
در ســال  2020دو برابر شدن اطالعات
فقط به  72ســاعت زمان الزم است .آیا
میتوان در این شرایط اینترنت را محدود
نمود؟()11/21
 -0826رئیسجمهور به جای ارائه ارقام
غیرواقعی اقتصادی که مورد کنایه برخی
افراد قرار میگیرد ایشان حداقل قسمتی
از واقعیتهــا را به مردم بگوید تا حداقل
همین دوســتان انتقاد کننــد .متوجه
کسانی بشوند که قسمت بزرگ اقتصاد را
در دست دارند و گاهی مشکالت اقتصاد
ریشه در مدیریت آنان دارد)11/21( .
 -0829هزار میلیارد تومان هزینه بدون
ســند در زمان قالیبــاف و  45میلیارد
تومان پاداش اتفاقی چیست؟ این موضوع
محرمانه نیســت که از چشــم مردم که
منتظــر آبادانیاند و در واقــع آن مبلغ
از جیــب آنها پرداخته شــده دور بماند.
()11/21
 -0938برخی اصولگرایان به نحوی عمل
کردند که جایی برای اصالحطلبان نباشد.
دل ما برای نمازجمعه میتپد اما دوست
داریم آقایان در تریبونها با دردهای مردم
بهتر همراه باشند .مردم بیدارند .این را در
 22بهمن هم با طرفداری از انقالب نشان
دادیم)11/21( .
 -1215سالگرد انقالب مبارک .این آقای
شریعتمدای چه رزومهای دارد؟ فعالیت
ایشان چیســت؟ هر روز یک مانعتراشی
برای کشــور میکند .دشــمن تراشــی
میکند .ایشان چه کاره است؟ به او تذکر
بدهند مراقب کالم خود باشد)11/21( .
آفتاب یزد :آقای شریعتمداری سابقه
مبارزاتی قبل از انقالب دارند و ایشان
هــم دیدگاهی دارند که بــا دیدگاه
اصالحطلبان متفاوت است.
 -1333بزرگش نخوانند اهل خرد
که نام بزرگان به زشتی برد
سعدی
در مــورد موضوع تجســس خانوادگی
رئیسجمهور توســط نماینــده محترم.
خواســتم بگویم از الفبای آزادی انتخاب
شــغل و منزل برای هر کســی میباشد
چه رسد به رئیسجمهور .به نظر ایشان
اغراض شخصی و سیاسی دارند)11/21( .
 -2003از خواننــدگان قدیمی روزنامه
شما هســتم .در مورد مســائلی که در
روزنامــه درج میکنید چنــدی پیش
عرضکــردم که برخی خبرها مناســب
نیســت مثل درج خبر مردی که جنازه
پدرش را مثله کــرد .اینها اثرات بغض و
بــدی اعمال را نشــان میدهد اما برای
بعضیها آثار آن را عادی میکند و نتیجه
نامطلوب دارد)11/21( .

