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سیاسی

تا زمان تحقق اهداف آمریکا نیروهایمان در سوریه میمانند

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که این کشور تا زمانی که اهدافش محقق شود،
نیروهایش را از سوریه خارج نخواهد کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،نیکی هیلی،
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد تصریح کرد :تا زمانی که اهدافمان محقق نشود،
نیروهایمان را از سوریه خارج نخواهیم کرد.وی خاطرنشان کرد :روابط با روسیه دچار تنش
است و بخشی از این تنشها به دلیل سوریه است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

درجریان بررسی گزارش کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس مطرح شد

روزگذشــته نشست کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاســبات مجلس برای بررســی گزارش
عملکرد کلی بودجه ســال  96برگزار شــد.
دراین جلســه نمایندگان درخصوص ابهام در
رسیدگی به تخلفات متخلفان سالهای  ۸۷تا
۹۱اشاره کردند و خواستار تسریع در رسیدگی
به تخلفات شدند.مهرداد الهوتی عضو هیئت
کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس در
گفتوگو با خانه ملت در تشــریح این نشست
گفت :در قانون بودجه ســال  96درآمد دولت
را  346هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود
که  320هزار میلیارد تومان آن محقق شــده
اســت ،دولت تاکید دارد که در الیحه بودجه
سال گذشته درآمد را  320هزار میلیارد تومان
ارزیابــی کرده بودند کــه همین عدد محقق
شده اســت.نماینده مردم لنگرود در مجلس
دهم شــورای اسالمی گفت :با این حساب 26
هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال
 96محقق نشــده است.وی ادامه داد :عملکرد
دولت در زمینه درآمدهای غیر نفتی و مالیاتی
حــدود  167هزار میلیارد تومــان بود که در
مقایسه با الیحه  5درصد افزایش و نسبت به
قانون مصوب مجلس  3.8درصد کاهش یافته
است ،درآمد مالیاتی و گمرکی  115هزارمیلیاد
تومان بوده که نسبت به الیحه  2واحد درصد
افزایش و نســبت به قانــون هفت دهم واحد
کاهش داشته است.این نماینده مجلس گفت:
در مقایسه درآمد مالیاتی سال  95با سال 96
باید گفت که رشــد  14درصدی اتفاق افتاده
است ،همچنین در زمینه واگذاری دارایی های
سرمایه ای در ســال گذشته  92هزارمیلیارد
تومان تحقق یافته که در مقایسه با الیحه 79.4
و نسبت به قانون  77.4تحقق یافته است.
طوالنیبودن فرایند رسیدگی به تخلفات دولت
قبل مایه تداوم فساد است
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینــده مردم
شاهین شــهر در مجلس مجلس با استناد به
ماده  ۲۴آییننامه داخلی مجلس درباره گزارش
کمیســیون برنامه و بودجه درباره عملکردها
پیرامــون واردات بنزین و نفــت گاز و میزان
طلبکاریهای شــرکت ملی نفت ایران گفت:
گزارش کمیســیون برنامه و بودجه در مورد
تخلفاتی بود که طی سالهای  ۸۷و بعد از آن
اتفاق افتاد ،اما به دلیل فرایند طوالنی رسیدگی
به آن مایه تداوم فساد در دستگاههای مختلف
است .چه تضمینی وجود دارد که این تخلفات
تکرار نشود؟
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در این
خصوص گفت :در دولت احمدی نژاد نفت به
افراد فاســدی مثل بابک زنجانی داده شــد و
عدالت نیست که نامی از این فرد و رئیسجمهور
وقت در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برده
نشود .دستور دهید این گزارش تکمیل شود.این
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب
به الریجانی مجددا تاکید کرد :لطفا آقای رئیس
به این مسئله توجه کنید .در این گزارش همه
پرونده دارنــد .نامی از افرادی که با هالهای نور
ارتباط داشتند ،در این گزارش برده نشده است.
علیرضا رحیمی نماینده اصالحطلب مردم تهران
در مجلس نیزدر رابطه با گزارش کمیســیون
برنامه و بودجه اعالم کرد :گزارش کمیســیون
برنامه و بودجه ناظر به مجموعه اقدامات دولت
قبل در ســالهای  ۸۷تا  ۹۱است.به گزارش
ایلنا ،این نماینده اصالحطلب عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد:
سوالم این است که با وجود اینکه ستاد تدابیر
ویژه دولت ساختار قانونی دارد ،چرا اقدامات این
دولت فراقانونی بوده اســت و در بودجهای که
در آن سالها به تصویب مجلس رسید ،دخل
و تصرف کردند؟!
نماینده مردم محالت نیز در این نشست نسبت
به ابهام در رســیدگی بــه تخلفات متخلفان
ســالهای  ۸۷تا  ،۹۱رئیس مجلس به دیوان
محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه
اشــاره و تاکید کرد تا بــه تخلفات متخلفان
رسیدگی کنند.حجتاالسالم علیرضا سلیمی
با اســتناد به اصل  ۸۵قانون اساســی گفت:
این اصل بر حسابرســی و رسیدگی به هزینه
دستگاهها تاکید دارد .موارد فراوانی وجود دارد
که هزینهها از مصوبات پیشی گرفته است .در
بخش الف گزارش کمیسیون برنامه و بودجه
نیز  ۲.۵میلیارد دالر تخلف شــده اســت اما
نتیجه آن چه شــد؟ با متخلف پس از سپردن
به پرونده دادســتانی دیوان محاســبات چه
برخوردی شد؟ یک نفر تخلف کرده است حاال
از حساب شرکت ملی نفت جبران می شود؟
با فرد متخلف چه برخوردی شــد؟ این عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :از
سال  ۸۹تاکنون هنوز پرونده تخلفات در حال
رسیدگی است .چرا؟ نباید اجازه دهید گزارش
کمیسیون برنامه و بودجه باعث وهن مجلس و
دیوان محاسبات شود .تخلفات چند ده میلیارد
اتفاق افتاده اما متخلف آزاد است در حالی که
باید محکوم شود.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در تماس تلفنی
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری فدراســیون روسیه،
حمله آمریکا ،فرانسه و انگلیس به سوریه به بهانه استفاده از
سالح شیمیایی را اقدامی تجاوزکارانه و در راستای روحیه
دادن به تروریستهای شکست خورده در این کشور عنوان
کرد و گفت :اگر تجاوز و نقض آشکار قوانین بین المللی به سادگی
و بدون پرداخت هیچ هزینهای از سوی عامالن آن امکان پذیر شود،
باید شاهد بیثباتیهای جدیدی در نظام بین الملل و منطقه باشیم.

نباید اجازه دهیم آتش تنشی جدید در منطقه شعلهور شود

رئیس جمهور با بیان اینکه "این اقدام تجاوزکارانه
آمریکا نشان داد که با تروریستها رابطه مستقیم
دارند" ،افزود :آمریکاییها زمانی که احساس کردند
دســت تروریستها از منطقه مهمی مانند غوطه
شرقی کوتاه شــده ،اینگونه عکس العمل از خود
نشان دادند .روحانی افزود :متاسفانه همزمان با تنش آفرینیهای
جدید در منطقه رژیم صهیونیستی دست به اقدامات تجاوزکارانه
جدید علیه مردم فلسطین زده و این در حالی است که نباید اجازه

دهیم آتش تنشــی جدید در منطقه شعلهور شود .به گزارش ایرنا،
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری فدراســیون روسیه نیز در این
گفتگوی تلفنی ،با اشاره به اینکه ایران و روسیه در بسیاری از مسائل
و موضوعات منطقهای و بین المللی دیدگاه مشترکی دارند ،گفت:
حمله آمریکا و کشورهای غربی به سوریه با هربهانهای نقض فاحش
قوانین بین المللی است و این اقدام آمریکا و متحدانش چیزی جز
جنایت بینالمللی و تجاوز نبوده و بهانه کاربرد سالح شیمیایی در
سوریه بی اساس و خالف واقع است.

 7رئیسجمهورآمریکادربرابریکاتهام
گزارشی درباره دردسرهای داخلی ترامپ از جمله اتهام داشتن فرزند نامشروع

ویلیام هنری هریسون

جرج واشینگتن

آفتاب یزد -گره سیاسی :فشــارهای داخلی
دســت از ســر دونالد ترامپ برنمی دارد .بیش از
یک ســال از حضور او در کاخ سفید می گذرد اما
بخشی از افکار عمومی و رسانه ها در ایاالت متحده
همچنان منتظر هســتند با توجه به پرونده های
مختلفی که رئیس جمهور آمریکا دارد اســتعفا یا
برکناری او را به زودی ببینند .موضوع اســتیضاح
ترامپ یک بــار در مجلس نمایندگان به رأی هم
گذاشته شــد .آن طور که ایندیپندنت در آذر ماه
پارسال نوشــت«:یک گروه اکثریت از قانونگذاران
هر دو حزب اصلی رأی به «از دســتور کار خارج
شــدن» یا به اصطــاح از بین بــردن مفاد طرح
استیضاحی که از سوی "ال گرین" نماینده ایالت
تگزاس علیه ترامپ ارائه شده بود ،دادند .مجموعا
 ۳۶۴تن از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا با
این طرح استیضاح ترامپ مخالفت کردند اما ۵۸
دموکرات از آن حمایت کردند .همچنین مجموعا
 ۱۲۷دموکرات از مجموع  ۱۹۴دموکرات مجلس
نماینــدگان نیز رأی به خارج کــردن این طرح از
دســتور کار دادند ».دو موضــوع مهم تا کنون در
آمریکا علیه ترامپ دنبال می شــود .اولی شــائبه
ارتباط کمپین انتخاباتی او با روسیه و نقش مسکو
در تاثیرگذاری بر انتخابات نوامبر  2016اســت و
دومین موضوع به شخص او و رسوایی های جنسی
بازمی گردد .هر دو پرونده در دستگاههای نظارتی
و قضائی ایاالت متحده دنبال می شــود و پلیس
فدرال یعنی  FBIبه دنبال دســتیابی به حقیقت
های پشت پرده است .دونالد ترامپ از همان ابتدای
حضور در کاخ سفید وقتی با این چالش ها مواجه
شد در قدم اول جیمز کومی رئیس  FBIرا برکنار
کــرد .او دومین رئیس اخراجــی پلیس فدرال در
تاریخ آمریکا بود .کومی جریان دخالت روسیه در
انتخابات و ارتباط آن با ترامپ را با شــدت هرچه
تمــام تر پیش می برد .رئیسجمهــور آمریکا در
یک مصاحبه تلوزیونی جیمز کومی ،مدیر برکنار
شده  FBIرا «یک آدم خودنما که توجه دیگران
را گدایــی میکنند» توصیف کرد .در همین حال
خبرهایی مطرح شــده بود کــه جیمز کومی ،به
کنگــره آمریکا خواهد گفت که دونالد ترامپ از او
خواســته بود که به تحقیقاتش درباره تماسهای
مایکل فلین ،مشاور امنیت ملی سابقاش با روسیه
خاتمه بدهد .آقای کومی همچنین شهادت خواهد
داد که رئیسجمهوری آمریکا به او گفته بود" :من
انتظار وفاداری دارم ".شــاید اخراج کومی اجرای
پرونده را تا حدودی ُکند کرد ،اما مانع از تحقیقات
مستقل  FBIنشد.
یورش  FBIبه دفتر وکیل ترامپ

حــاال رابرت مولر به عنــوان چالش جدید دونالد

بیل کلینتون

گروور کلیو لند

وارن هاردینگ

است به زودی به نتیجهی مناسبی برسد .هرچند
ترامپ در ماجرای شائبه دخالت روس ها و ارتباط
بسیاری منتظر هســتند دونالد ترامپ که از قضا
آنها با کمپین او شده اســت .خبرگزاری فرانسه
عالقه زیادی به ریچارد نیکسون رئیس جمهوری
گزارش داد«:رابرت مولر ،دادستان ویژه تحقیق در
دهه  60قرن بیســتم دارد به سرنوشتی مانند او
مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست
دچار شود( .نیکسون با توجه
جمهوری آمریکا بر اظهارات
به رسوایی های واتر گیت که
دونالد ترامپ جونیور (پســر
ترامــپ اولین
گریبان او را گرفت مجبور به
بزرگ دونالــد ترامپ) راجع
رئیس جمهور آمریکا
استعفا شد».
به دیــدار جنجالی او با یک
نیســت که به داشتن
وکیل زن روس که در دوران
افشای فرزند نامشروع
مبــارزات انتخاباتــی برای
فرزند نامشروع متهم
برای ترامپ؟
انتخابات ریاســت جمهوری
میشــود ،آن طور که
ســال  2016صورت گرفته
امــا این همــه چالش های
وب ســایت نیویورک
بود ،تمرکز کرده است .پسر
داخلی دونالد ترامپ نیست.
دونالــد ترامپ ابتــدا ژوئیه
هرچنــد در همــان دوران
دیلی نیوز می نویســد
گذشــته در بیانیهای اعالم
انتخابــات نیز برخــی زنان
او هفتمین نفر اســت
کرد این دیــدار که در برج
مدعی ارتباط جنســی با او
که با این اتهام مواجه
ترامپ در نیویــورک انجام
بودند اما حاال این ارتباطات
می شــود .در لیست
شــد ،برای گفتگــو درباره
وارد فاز تازه ای شــده است.
سیاست فرزندپذیری روسیه
در تــازه ترین ایــن موارد
این روســای جمهور
ترتیــب داده شــده بــود.
اســتورمی دانیلز  ۳۹ -ساله
نام جرج واشنگتن به
گمان مــی رود این بیانیه با
که نام واقعی اش اســتفانی
عنــوان اولیــن رئیس
مشارکت مســتقیم دونالد
کلیفورد اســت  -مدعیست
ترامپ نوشته شده بود .اما در
که در ســال  ۲۰۰۶میالدی
جمهــور تاریخ ایاالت
چند ایمیل که در آستانه این
در جریــان یــک مســابقه
متحده منتشــر شده
دیدار برای ناتالیا وسلنیتکایا،
گلف افراد مشــهور در لیک
است
وکیل روس فرســتاده شده
تاهوی ایالت نــوادا ،یک بار
بود ،دونالــد ترامپ جونیور
با ترامپ ارتباط داشته است.
برای دریافت اطالعاتی بر ضد هیالری کلینتون،
ی بیاس
استورمی دانیلز به برنامه " ۶۰دقیقه" س 
رقیــب دموکرات پــدرش در انتخابات ریاســت
گفت کــه این میلیاردر نیویورکی و مجری وقت
جمهوری ابراز عالقه کرده بود .با این حال برخی
شوی تلویزیونی معروف کارآموز (Apprentice
گمانه زنی ها از احتمال بازجویی مولر از شــخص
) به او گفته بود که نگران همسرش نباشد .دانیلز
دونالد ترامپ حکایت داشــت .دو منبع آگاه اعالم
افزوده«:به خاطر نگرانی از به خطر افتادن امنیت
کردنــد بعد از اقدام اخیر  FBIدر یورش به دفتر
خودش و دخترش بود که  ۱۱روز پیش از برگزاری
وکیل شــخصی ترامپ ،احتمال اینکه رابرت مولر
انتخابات سال  ۲۰۱۶در قبال دریافت  ۱۳۰هزار
بازرس ویــژه  FBIدر پرونده ارتبــاط ترامپ با
دالر از وکیل آقای ترامپ خیلی ســریع تصمیم
روســیه اقدام به بازجویی از ترامپ کند ،کاهش
گرفت که با امضای یک قرارداد ،از صحبت کردن
یافته اســت .حدود  10روز پیــش ماموران دفتر
با رسانه ها درباره رابطه ادعایی خودداری بکند».
تحقیقات فدرال آمریکا  FBIبه دفتر و خانه مایکل
او همچنین گفته اســت که یک مرد ناشــناس
کوهن وکیل شــخصی ترامپ در شهر نیویورک
ســپس در شــهر الس وگاس نوادا به او و دختر
یــورش برده و آنجا را بازرســی کردند .موضوعی
نوزادش نزدیک شــد و گفت" :ترامپ را رها کن.
که موجب عصبانیت رئیس جمهور آمریکا شــد.
داستان را فراموش کن ".ترامپ ادعای استورمی
با این حال او در یک توئیت نوشــت« :از رویکرد
دانیلز را رد کرده اســت .در همین حین شخص
مبتنی بر همکاری در قبال تحقیقات مولر بر سر
دیگری به نام دینو ساجدین نگهبان برج ترامپ.
همدستی میان مسکو و کمپین انتخابات ریاست
در بیانیهای که به دســت سی ان ان رسیده است
جمهوری ترامپ حمایت میکند ».ترامپ در این
اعالم کــرد« :امروز دریافتم توافق محرمانه من با
توئیت گفت«:من با رویکرد مبتنی بر همکاری و
نشریه نشنال اینکوایرر مبنی بر مخفی کردن یک
انضباط که ما سابقه تعامل بر اساس آن را با رابرت
خبر درباره رئیس جمهور ترامپ به رســانهها درز
مولر داشتهایم ،موافق هستم ».با این حال کالف
کرده است .من تایید میکنم هنگامی که در برج
سردرگم دخالت کرملین در انتخابات آمریکا بعید
جهانی ترامپ کار میکردم ،از من درخواست شد
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کوربین خواستار محدودیت اختیارات نظامی انگلیس

جرمی کوربین رهبر دومین حزب سیاســی
انگلیس و از فعاالن ضد جنگ این کشور طی
اظهاراتی خواســتار تصویب قانونی شد که بر
اساس آن ،دولت انگلیس بدون کسب موافقت
پارلمان قادر به اقدام نظامی نباشد .به گزارش
ایرنا ،کوربین در گفتوگو با بی.بی.ســی بیان
داشت« :ترزا می» هفته گذشته تصمیم گرفت
که با همکاری دونالد ترامپ و امانوئل مکرون
(روسای جمهوری آمریکا و فرانسه) تسلیحات
شــیمیایی ســوریه را هدف قرار دهند .این
در حالی اســت که او میتوانست نمایندگان
پارلمــان را فراخوانده و یا دســتکم تا فردا
که پارلمــان (پس از تعطیــات عید پاک)
بازگشــایی میشود ،صبر کند.وی بابیان این

توماس جفرسون

مطلب نتیجه گرفت که تصمیم ترزا می برای
حمله به ســوریه عجوالنه بوده و تصریح کرد:
ما در انگلیس نیاز به قانونی مانند قدرتهای
جنگی داریم که طبق آن ،دولت در برابر آنچه
بانام این کشــور صورت میدهــد به پارلمان
پاسخگو باشد.

دونالد ترامپ

از یک خدمتکار ســابق که رئیس جمهور ترامپ
با او رابطه داشــت و فرزندی از این رابطه حاصل
شــد ،حرفی نزنم ».صحبتهای ساجدین درباره
فرزند نامشــروع ترامپ تاکنون بوسیله هیچکدام
از رسانههایی که درباره این خبر تحقیق کردهاند
تایید نشده است .روز پنجشنبه انتشار دو گزارش
مبنی بر پرداخت حق الســکوت به وسیله نشنال
اینکوایــرر به یک نگهبان ،واکنــش این مجله را
برانگیخت .مجله مذکور این مسئله را به طور قطع
رد کرد.
اتهام فرزند نامشروع
برای هفت رئیس جمهور

اما ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا نیســت که
به داشتن فرزند نامشروع متهم میشود ،آن طور
که وب ســایت نیویورک دیلی نیوز می نویسد او
هفتمین نفر است که با این اتهام مواجه می شود.
در لیســت این روسای جمهور نام جرج واشنگتن
به عنوان اولین رئیس جمهور تاریخ ایاالت متحده
منتشر شده اســت .در این گزراش آمده است که
آقای واشنگتن با برده ای به نام ونوس رابطه داشته
که حاصل ان یک فرزند پســر بوده اســت! با این
حال این موضوع از سوی چند تاریخ دان رد شده
و آنها می گویند جرج واشــنگتن نازا بوده است.
از جمله این تاریخ دانــان می گویند درحالی که
همسر واشنگتن در ازدواج اول خود چند فرزند به
دنیا آورده ،اما حاصل از دواج او و واشــنگتن هیچ
فرزندی نبوده است .این موضوع برای دیگر رئیس
جمهور آمریکا توماس جفرسون نیز مطرح شده که
از رابطه با یک برده به نام سالی همینگز یک فرزند
نامشروع داشته است .گزارش نیویورک دیلی نیزو
می نویســد«:ویلیام هنری هریسون دیگر رئیس
جمهور آمریکا نیز در حالی که  10فرزند از همسر
خود داشته از برده خود نیز تعدادی فرزند نامشروع
داشته اســت!» گروور کلیولند ،وارن هاردینگ و
البته بیل کلینتون دیگر رؤسای جمهوری هستند
که این گزارش نوشته شــائبه هایی در مورد آنها
وجود دارد که فرزند نامشــروع داشته اند ».با این
حال به نظر می رسد چنین اتهاماتی را نمی توان
به طور کامل واقعی دانســت .به عنوان نمونه دنی
ویلیامز بارها ادعا کرده اســت که کلینتون پدرش
است ،هرچند یک آزمایش  DNAکه تقریبا 20
ســال پیش انجام شــد ،که چنین چیزی صحت
ندارد .در واقع به نظر می رسد بازار فروش چنین
داســتان هایی در آمریکا گرم است و برخی نیز به
همین دلیل وسوسه می شوند تا مدعی فرزند برای
رؤسای جمهور شــوند و از این طریق هزاران دالر
دریافت کنند .حاال باید دید داستان فرزند نامشروع
ترامپ تا چد حد می تواند به واقعیت نزدیک شود!؟

شرط آمریکا برای دولت سوریه درباره ذخایر شیمیاییاش

وزارت خارجه آمریــکا اعالم کرد ،اگر دولت
ســوریه از سالح شــیمیایی موجود در حوزه
خود پرده بردارد ،طرف آمریکایی به مذاکرات
با دمشق بازخواهد گشت .به گزارش ایسنا به
نقل از سایت النشره ،هدر ناوئرت ،سخنگوی
وزارت خارجــه آمریــکا در گفتوگو با کانال
«فاکس نیوز» اعالم کرد ،اگر این شرط عملی
شــود ،طرف آمریکایی هم تشویق میشود به
میز مذاکرات در ژنو بازگردد .بامداد روز شنبه
دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری آمریکا اعالم
کرد ،کشورش عملیات نظامی را با مشارکت
فرانســه و انگلیس علیه اهداف دولت سوریه
در واکنش به ادعاها مبنی بر استفاده دمشق
از ســاح شــیمیایی در دومــا اجرایی کرد؛

ادعاهایی که مقامات سوریه آن را رد کردند.
آمریکا و متحدانش مدعی هســتند که اهدف
مشــخص شــده را ویران کردهاند اما دولت
ســوریه اعالم کرده دفاع هوایی این کشور با
موفقیــت با این تجاوز ســهگانه مقابله کرده
است.

توئیت بازی سیاسی

 -1742دالر چنــد روز گران شــد
قیمــت داروهــا را همه بــاال بردند.
داروهایــی کــه در انبارهــا چند ماه
است گران کردند .دولت که اینجوری
پول از مــردم درمــیآورد اما مردم
چــه کار کنند برای خریــد داروهای
گران شــده چــه کار کننــد؟ مردم
خسته شدهاند)1/22( .
 -1810امیدواریــم شــهردار آینده
پایتخت در تغییر نام خیابانها به نام
اسامی مبارک شــهدای مدافع حرم
اقدام کند)1/22( .
 -2101از ایالم تماس میگیرم 8 .سال
ریاســت جمهوری احمدینژاد تمام
شــد دوران آقای روحانی هم درحال
گذر اســت .اما زمانــی آقای نوبخت
سخنرانی داشت چند نفر میخواستند
مانع شوند من با آنها درگیر شدم که
مزاحم ایشان نشوند اما بارها به آقای
نوبخت پیام دادم تقاضای دیدار داشتم
توجه نکردند)1/22( .
 -1655با تاسف از این مربیان فوتبال
داخلی که میگویند نتایج تیم ملی به
ما هیچ ربطی ندارد .آقایان مربی! شما
با آقای کیروش بد هستید با تیم ملی
هم بد هســتید؟ واقعا این رفتارهای
شما درست نیست .خودتان میدانید
بعضی از مربیــان وطنی دانش آقای
کیروش را ندارند)1/22( .
 -1701از رشت تماس میگیرم .مدتی
از شبکه تلویزیونی آیفیلم مسابقاتی
با نام ســیصد ثانیه و نما به نما پخش
میشود که تبلیغات وسیعی هم دارد
و بابت هر تلفنی هم که به مســابقه
میشــود  5هزار تومان از هر فرد کم
میکنند که در طول روز مبلغ بسیار
زیادی میشود .فکر کنم حدود 500
هزار تلفن به آنجا بشــود .این چگونه
قرعهکشی است؟ ()1/22
 -1350تلویزیــون اعــام کرد 144
ماشــین غیرقانونی وارد شــده است.
تحقیق کنند اسم این افراد را بگویند.
علنی بگویند .البد یک آقازاده هم در
میان اسامی این افراد واردکننده است.
()1/22
 -1238در دوره قبــل کــه آقــای
قالیباف در شهرداری بود بعضیها به
یک خانم نماینده شــورا فشار آوردند
که یک رأی به آقای قالیباف بدهند تا
انتخاب شود ،اما کسی اعتراضی به آن
نکرد)1/22( .
 -1237از ســاری تماس میگیرم.
مســئول پخش دالر بانــک مرکزی
اســت .عرضه و تقاضا تعیین کننده
قیمت واقعی اســت .آقای جهانگیری
در این میان نقشی ندارد)1/22( .
 -1026از رشــت تمــاس میگیرم.
داروخانه برای هر نسخه  5هزار تومان
برای تعرفه میگیرد خواســتم بگویم
درطول ســال چند بار افزایش قیمت
دارند؟ و سود باالیی هم میگیرند این
 5هزار تومان برای چیست؟ ()1/22
 -1014زمانــی بود پول کشــور من
حداقل  50درصــد ارزش باالتری از
پول کشورهای دیگر داشت ولی االن
پول کشــور من به چنــان وضعیتی
کشیده شده که حتی پول کشورهای
درحــال جنگ هم ارزش بیشــتری
دارند مثل افغانستان .این جای تاسف
است .چه قدر طول میکشد تا بتوانیم
به همان دوران بازگردیم؟()1/22
 -1040آقای محســن رفیق دوست
فرمودند به زودی با آقای احمدینژاد
برخورد خواهدشد .آقای رفیقدوست
ایشــان قریب به ســه ماه اســت با
حرفهایــی اذهان عمومی را به بازی
گرفته است)1/23( .
 -1159ما به هر شعبه مرکز مخابرات
برای خرید کارت تلفن عمومی 5هزار
تومانی مراجعه میکنیــم ندارند ،اما
دکههــا دارند به قیمت  8هزار تومان.
این چه وضعی است؟ در ضمن به آقای
انصاریراد که گفتند اگر استعفا تحت
فشار بوده باشد .بگویید ،درست حرف
بزنید نیم پهلو حرف نزنید)1/23( .

قضایی

چرا از سال  ۸۹تاکنون
هنوزپروندهتخلفات
در حال رسیدگی است؟
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