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سیاسی

نباید با مطالبات صنفی معلمان برخورد امنیتی شود

محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید در توئیتی نسبت به برخورد با تجمع معلمان واکنش
نشان داد ونوشت«:معلمان همواره در زمره کم ادعاترین اقشار جامعه هستند .باید منزلت و
جایگاه شغلی معلمان تامین شود نه اینکه با مطالبات صنفی آنها برخورد امنیتی شود.کسانی
امروز با معلمان برخورد امنیتی میکنند که روزی دانشآموز آنها بودند».تعدادی از معلمان روز
پنجشنبه در اعتراض به مطالبات صنفیشان تجمع کرده بودند که با آنها برخورد صورت گرفت .

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اســامیدر نطق میاندســتور خود در صحن علنی
مجلــس گفت :وحدت و همبســتگی ملی به صورت
دستوری قابل تحقق نیست بلکه همانطور که در قانون
اساسی مقرر شده با مشــارکت عامه مردم در تعیین
سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تنها قابل تحقق
اســت .اگر از مردم انتظار داشته باشیم که در بحبوحه حوادث و
مشکالت در صحنه حضور پیدا کنند اما به موقع حقوق آنها را ادا

وحدتبهصورتدستوریقابلتحققنیست

نکنیم این انتظار ،انتظار عبثی اســت .باید به طور
متقابل حقوق مردم ادا شود و از مردم انتظار انجام
تعهدات خودشــان را داشته باشیم .نماینده مردم
تهران در مجلس تصریح کرد :حقوق مکرر در اصول
 ۱۲و  ۱۳قانون اساسی برای مذاهب اسالمیو ادیان
آسمانی میتواند در پیوند بین مردم نقش تعیینکننده داشته باشد.
اگر یک عضو از شــورای یک شــهر را که با رأی مردم به شــورا
راه پیدا کرده به بهانههای مختلف از شــورا بیرون برانیم این کار

سهشنبه
حساس

خبر ویژه
رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار رئیس جمهوری سریالنکا:

کشورهایآسیایی
باید هر چه بیشتر با یکدیگر
کار و همکاری کنند

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اســامیدر دیداربا آقای سیریســنا رئیس
جمهوری سریالنکا با اشاره به روابط فرهنگی و
تاریخی میان دو کشور و همچنین کشورهای
منطقه شبه قاره ،سطح کنونی روابط تجاری
ایران و سریالنکا را بسیار کمتر از ظرفیتهای
موجود دانســتند و تأکید کردند :کشورهای
آســیایی باید هر چه بیشتر با یکدیگر کار و
همکاری کنند ،زیــرا این همکاریها موجب
تقویت آنها خواهد شد.
حضرت آیــت اهلل خامنهای پیشــرفتهای
علمــی ،فنی و تحقیقاتی ایــران را زمینهای
مناسب برای گسترش همکاریهای دو کشور
برشمردند و افزودند :جمهوری اسالمیایران
آماده تقویت دوســتی و همــکاری با دولت
و کشــور شماســت و در این خصوص باید
یادداشــتهای تفاهمیکه امروز امضا شــد،
بهطور جدی پیگیری و عملیاتی شوند.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور
نیز حضور داشت ،آقای سیریسنا با ابالغ سالم
گرم دولت و ملت خود به رهبر انقالب ،گفت:
در مذاکرات امروز تصمیم گرفتیم فعالیتها و
همکاریهای دو کشور را چند برابر و تفاهمات
انجامشده را عملی کنیم.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام
معظم رهبری ،رئیس جمهوری ســریالنکا،
ایران را یکی از پیشــرفتهترین کشــورها در
حوزه فنی ،علمیو دانشــگاهی دانست و ابراز
امیدواری کرد در نتیجه افزایش همکاریهای
دو کشور ،سریالنکا از پیشرفتهای علمیایران
بهرهمند شود.

مکث

اعتراضیکنمایندهمجلس
از تلویزیون به خاطر
عدم پوشش مناسب قهرمانی
زنانفوتسالیست

پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در
مجلس ،ضمن تبریک قهرمانی تیم فوتسال
زنان ایران در قاره آسیا و کسب مقام اول
تیم ملی کاراته دختران در تذکری اظهار
داشت :زنان ایران ثابت کردند حتی با داشتن
فرصتهای نابرابر میتوانند توانمندی و اراده
خود را به جهان اثبات کنند.سلحشوری با
تاکید بر عملکرد نادرست صدا وسیما در پخش
رقابتهای ورزشی زنان آسیا ،گفت :متاسفانه
این سازمان به جای آنکه صدای مردم باشد
رقابتهای ورزشی زنان را پوشش نداد،
در حالیکه پخش این رقابتها در رسانه
ملی برای ایجاد انگیزه ،اعتماد به نفس و
باور زنان به خود و تمایل آنان به ورزش و
سالمت نقش تاثیر گذاری دارد .به گزارش
ایلنا،نماینده مردم تهران با بیان اینکه نباید
زنها را از حق مسلم آنها که حضور در
استادیومها است ،محروم کرد ،گفت :بنده از
همین تریبون اعتراضم را نسبت به رویکردها
و عملکرد صداوسیما نسبت به جامعه زنان
اعالم میدارم و مصرانه از مسئوالن و حتی
افرادی که قدرت دارند ولی اجازه نمیدهند
زنان و دختران در ورزشگاهها حضور پیدا
کنند ،میخواهم اعتماد جوانان را به دست
آورند و زنان و دختران را از این حق مسلم
خود محروم نکنند.

مکث
رئیس بسیج:

با اتفاقات اخیر به نظر میرسد
دیپلماسیبهپایانرسیدهباشد

رئیس بسیج کشور طی سخنانی با بیان
اینکه کشور ما در حال جنگ اقتصادی
است گفت :با اتفاقات چند روز اخیر شاید
دیپلماسی به پایان رسیده باشد و ما باید
روی پای خود بایستیم و کشوری که نتواند
شکم خود را سیر کند محکوم به فناست.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :انقالب اسالمی
داعیه خدمت به مردم را دارد ،باید همه کمک
کنیم که این انقالب روی پای خود بایستد
و بی نیاز از بیگانگان باشد .غیب پرور ادامه
داد :نقش بسیج نقش تصدی گری نیست،
بلکه نقش کمک رسان است .ما میخواهیم
به دولت کمک کنیم تا در زمینه کشاورزی
پیشرفت کنیم تا در تمام اقالم مورد نیاز
کشور خودکفا شویم و حتی برخی اقالم را
صادر کنیم.

محمدجواد ظریف سفر دیپلماتیک خود درباره سرنوشت برجام را از چین آغاز کرد.
او به زودی در اروپا با وزرای خارجه بریتانیا ،آلمان و فرانسه نشستی مهم را برگزار میکند
آفتاب یزد -گروه سیاسی :با رسیدن محمد جواد ظریف به چین
دور تازه تالشها برای ادامه برجام آغاز شده است .ظریف حدود
سه سال پیش وقتی مناقشه هستهای میان ایران و غرب را که قدمتی بالغ
بر  10سال داشت به سرانجام برجام رساند ،در ایران با القابی نظیر
مصدق یا امیرکبیر زمان مورد استقبال گرفت .او حاال این روزها با
موقعیت گذشته خود فاصله ندارد به ویژه اینکه تصمیم دونالد ترامپ
در خروج ایاالت متحده از برجام موجب شده تا محافظهکاران فشار
باالیی را بر دولت روحانی تحمیل کنند .حاال ظریف وظیفهای دشوار
برعهده دارد .او یک بار در تولد برجام نقشی چشمگیر داشت و حاال
باید برای بقای این توافق تالش کند .خیلیها منتظرند تا تصمیم
اروپا را ببینند .اتحادیه اروپا بارها تاکید کرده که از برجام محافظت
خواهد کرد اما اینکه آنها میتوانند استقالل خود از ایاالت متحده را در
عمل اثبات کنند ،قابل پیش بینی نیست .ماجرا به جنگ جهانی دوم
بازمیگردد؛ زمانی که اروپا تحت هجوم هیتلر با چالشی جدی مواجه و
حتی فرانسه به کشوری اشغال شده تبدیل شده بود .اما حضور آمریکا
در جبهه متفقین وزنه آنها را باال برد تا سرانجام بریتانیا ،فرانسه و آمریکا
بتوانند اروپا را از شر هیتلر خالص کنند .ایاالت متحده بعد از این نیز
با کمکهای مالی خود تحت عنوان طرح مارشال به بازسازی قاره سبز
کمک کرد .همزمان با افزایش قدرت ،کاخ سفید توانست دالر را به
عنوان واحد پول جهانی که مبنای تجارت است ،تبدیل کند .در این
نقطه بود که در واقع اروپا و مابقی جهان در پیوند اقتصادی خاصی با
ایاالت متحده قرار گرفتند .حاال اما سران اروپا از تصمیم یکجانبه دونالد
ترامپ انتقاد دارند .آخرین بار درباره جنگ با عراق چنین اختالفی
وجود داشت هرچند در آن زمان بریتانیا نیز همراه ایاالت متحده بود
اما امروز چنین نیست .چشم خیلیها به این است که تصمیم اروپا
چه خواهد بود.

جمالت متناقضی نیز شنیده میشود .با این همه هنوز معلوم نیست
آنها چگونه اقدام خواهند کرد .در شرایطی که ظریف به زودی به
اروپا سفر خواهد کرد تا با وزرای خارجه فرانسه ،بریتانیا و آلمان دیدار
کند ،شاید بتوان امیدوار بود تصمیم اروپاییها نیز در عمل روشن شود.
اتحادیه اروپا از زمانی که تشکیل شده تالش کرده به عنوان مجموعهای
از قدرتهای اروپایی ،خال نبود یک کشور اروپایی در سطح ابرقدرت
جهان را بپوشاند .اگرچه روزگاری بریتانیا و یا فرانسه ابرقدرت جهان
بودند اما امروز در طبقه بندی قدرتها از این دو کشور به عنوان قدرت
جهانی نام برده میشود .به نظر میرسد پیامهایی که از آلمان مخابره
میشود نشان میدهد در این کشور چندان امیدی به مقابله با تصمیم
ترامپ نیست.هایکوماس وزیرامورخارجه آلمان گفت« :برلین قصد
دارد به شرکتهایی که به تجارت در ایران پس از خروج آمریکا از
توافق هستهای ادامه میدهند ،کمک کند اما محافظت از آنها در برابر
تحریمهای آمریکا ممکن است دشوار باشد ».اما در ادامه رایزنیهای
اروپا با ایاالت متحده ،مکرون و ترامپ گفت و گوی تلفنی داشتند.
دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعالم کرد مکرون که مخالف
خروج آمریکا از این توافق است ،در این گفتوگو تاکید کرده« :نسبت
به تاثیر این اقدام بر تنشهای منطقه خاورمیانه بسیار نگران است».
دو طرف همچنین در این تماس تلفنی درباره مسائل تجاری رایزنی
ی در تالشاند تا میلیونها دالری که از تجارت
کردهاند .دولتهای اروپای 
با ایران در نتیجه اجرای توافق هستهای به دست میآورند را حفظ
کنند .این درحالی است که رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامیدر
صفحه توئیتر خود مدعی شد« :بودجه نظامیایران از زمانی که اوباما
توافق هستهای را به دست آورد 40 ،درصد افزایش یافته است .این
یک نشانه دیگر از این است که این توافق یک دروغ بزرگ بود اما دیگر
نیست ».اما روزنامه نیویورک تایمز نیز پس از ارزیابی سخنان ترامپ،
این ادعا را غلط توصیف کرد.

اما فعال پیش از رسیدن به اروپا ،دیپلماسی ایران از شرق آسیا شروع
شده است .محمد جواد ظریف که در آغاز سفر خود به چین سفر کرده،
گفت« :خوشحالم که سفرم برای رایزنی با پنج کشور را از چین شروع
میکنم .امیدواریم در این سفرها تصویر روشنتری از آینده برجام را
بتوانیم به دست آوریم ».ظریف ادامه داد« :بین چین و ایران در شرایط
مختلف دشوار و آسان روابط نزدیک و مشارکت جامع راهبردی مورد
توجه رهبران دو کشور بوده است ».وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد:
«خوشحالم امروز قبل از مذاکرات ما ،درباره گسترش هر چه بیشتر
روابط دو جانبه صحبت کردند چرا که چین شریک اول تجاری ایران
است ».در این دیدار همچنین وزیر خارجه چین گفت« :مطمئن هستم
سفر جنابعالی برای دفاع از حقوق ملت ایران و صلح و ثبات منطقه
مهم است ».وانگ یی وزیر خارجه چین که به تازگی به شورای دولتی
چین راه پیدا کرده است در دیدار با همتای ایرانی خود افزود« :از اینکه
چین را به عنوان اولین مقصد سفر خود انتخاب کردید خرسندم .چین
به همراه دیگر کشورها میتوانند آشنایی بیشتری با نظرات ایران پیدا
کنند ».وزیر خارجه ایران در بدو ورود به چین نیز گفته بود« :سفرم به
سه کشور مهم است .ما سفرمان را با چین و روسیه که همواره با مردم
ایران قبل و بعد از تحریمها همراه بودند شروع کردیم .روابط مان با
چین و روسیه حساس بوده و بعد از تحریمها مهم خواهد بود .با توجه
به این که کشورهای اتحادیه بیشترین درخواست را از ایران داشتند که
با خارج شدن آمریکا از برجام در این توافق بمانیم باید ببینیم چگونه
کشورهای اروپایی میخواهند تضمین کنند که منافع ایران از برجام
با وجود خروج آمریکا از این توافق حفظ و تامین میشود .مهمترین
اقدامات ما گرفتن تضمین است و همانطور که رئیس جمهور گفتند
برای همه انتخابها آمادگی داریم اما اگر قرار باشد برجام ادامه پیدا
کند باید منافع مردم ایران هم از برجام تضمین شود ».در همین حال
حسن روحانی صبح دیروز با اشاره به اینکه اساس سیاست خارجی
ایران بر مبنای اخالق ،اعتماد و توجه به مقررات بینالمللی است ،اظهار
کرد« :جمهوری اسالمیایران در هر توافقی که آن را امضا کرده کامال
به تعهدات خود پایبند بوده است با این وجود شاهدیم که آمریکا از
برجام خارج شده است و این به معنای زیر پا گذاشتن اخالق ،سیاست،
دیپلماسی و مقررات بینالمللی است ».رئیس جمهور در ادامه افزود:
«در صورتی که پنج کشور دیگر عضو برجام به تعهدات خود عمل کنند
و به ایران تضمین دهند که منافع ایران با ادامه برجام ،تضمین میشود،
این توافق باقی میماند».

نشستیحساس

به دنبال تضمین

اروپا در تناقض

اظهارات مقامهای ایرانی درحالی است که در اروپا نیز برجام موضوع
اول است .سران این کشورها بر برجام تاکید میکنند هرچند گاه

باعث همبستگی نمیشود .به گزارش ایلنا ،صادقی در پایان گفت:
پیمانشکنی آشکار رئیسجمهور آمریکا و نقض یک موافقتنامه
بینالمللی یادآور پیمانشکنی صدامحسین در پاره کردن بیانیه
 ۱۹۷۵الجزایر اســت و نشــان میدهد که این دولت که خود را
ابرقدرت جهانی میداند تا چقدر به پیمانهای بینالمللی پایبند
اســت .در دوران  ۸ســال دفاع مقدس ما توانستیم با وحدت و
همبستگی جنگ را در مقابل صدام به پیروزی برسانیم و حتما در
این مقطع نیاز به همبستگی داریم.

درحالی که شرایط فعال چندان قابل پیش بینی نیست و باید گفت
توافق هسته ای درهالهای از ابهام قرار گرفته است ،بیش از آنکه توپ
در زمین ایران باشد این اروپا است که باید تکلیف خود را مشخص
کند .از روزگاری که کشورهای قاره سبز ،یکه تاز میدان قدرت جهانی
بودند حدود یک قرن میگذرد اما اتحادیه اروپا تمایلی ندارد همچون
نیمه دوم قرن بیستم تحت لوای واشنگتن باشد .در همین زمینه یک
استاد دانشگاه به آفتاب یزد گفت« :اینکه اروپا بارها اعالم کرده خواهان
حفظ برجام است تا حد زیادی به دلیل نمایش پرستیژ خودشان است،
در پارلمان اروپا نیز پیش از این و حتی قبل از آنکه دونالد ترامپ در
آمریکا به رئیس جمهوری برسد تاکید شده بود که اروپا باید استقالل
خود را نسبت به تصمیمات آمریکا در سطح بین المللی بازیابی کند.
چنین تمایلی با توجه به ریاست جمهوری ترامپ و تصمیمات یکجانبه
او بیشتر دیده میشود ».علی بیگدلی افزود« :اگرچه مناسبات مالی
میان اروپا و آمریکا حدود هزار میلیارد دالر است اما آنها نمیخواهند
در تصمیمات بین المللی در سایه واشنگتن قرار گیرند .چندی پیش
نیز دونالد ترامپ گفته بود اروپا دیگر پیر شده است که برای سران
کشورهای اتحادیه اروپا سنگین بود ».او تصریح کرد« :سفر رئیس
جمهور فرانسه ،صدراعظم آلمان و وزیر خارجه بریتانیا به واشنگتن
پیش از تصمیم اخیر ترامپ نیز با بی مهری کاخ سفید مواجه شد.
چنین مواردی موجب شده آنها نهایت تالش خود را برای بقای برجام
انجام دهند ».از این تحلیلگر مسائل بین الملل درباره سفر محمد جواد
ظریف به چین ،روسیه و اروپا پرسیدیم که پاسخ داد« :البته این سفر با
چین آغاز شده درحالی که ما مشکلی با چین نداریم و از طرفی چین
نمیتواند به چالشهای اقتصادی ما در دوره جدید کمکی کند ،عالوه بر
این روسیه نیز در همین ردیف قلمداد میشود اما باید گفت مهمترین
و حساس ترین نشست در روز سهشنبه میان وزرای خارجه ایران و سه
کشور آلمان ،بریتانیا و فرانسه برگزار میشود که میتواند بسیاری از
ابهامات را روشن کند ».بیگدلی ادامه داد« :البته آنچه اروپاییها اعالم
خواهند کرد روشن است که بر لزوم حفظ برجام تاکید کنند اما به نظر
میرسد برای حفظ تعادل در روابط خود با آمریکا برخی موضوعات دیگر
نیز مطرح شود ».او خاطرنشان کرد« :گفته شده که ابتدا وزرای اروپایی
با یکدیگر گفت و گو میکنند و بعد مذاکره با ظریف آغاز خواهد شد.
لحظه حساسی است ،اختالفات بسیار است اما هردو طرف خواهان
ماندن در برجام هستند ».بیگدلی در پایان گفت« :به نظر میرسد در
دیدار آخر میان ترامپ و مکرون برخی نقاط مشترک وجود داشته است
از جمله اینکه ترامپ با این موضوع مخالف نیست که اروپا در برجام
بماند چرا که رئیس جمهور ایاالت متحده نمیخواهد تمام منافذ بسته
شود .با این حال به نظر میرسد برای دست یابی به شرایطی با ثبات،
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علیبیگدلی:
البته این سفر با چین آغاز شده درحالی که ما مشکلی با چین
نداریم و از طرفی چین نمیتواند به چالشهای اقتصادی ما در
دوره جدید کمکی کند ،عالوه بر این روسیه نیز در همین ردیف
قلمداد میشود اما باید گفت مهمترین و حساس ترین نشست
در روز سهشنبه میان وزرای خارجه ایران و سه کشور آلمان،
بریتانیا و فرانسه برگزار میشود که میتواند بسیاری از ابهامات
را روشن کند

اروپاییها از ایران تقاضا برای رفع برخی اختالفات را داشته باشند که
باید دید سرانجام این اختالفات چه میشود».
دیروز همچنین درخبرها آمده بود که رئیس جمهور احتماال در نیمه ماه
تیر به اروپا سفر خواهد کرد .اتریش و سوئیس مقصد سفر حسن روحانی
خواهند بود .مجموعه دولت نشان داده میتواند راه توافق و تفاهم را
بدست آورد .نشانی بر این ادعا را باید شرایط امروز دانست که جز اسرائیل،
ایاالت متحده و عربستان سایر کشورها از خروج ترامپ ناراضی هستند و
هرکدام به نحوی مخالفت خود را با این تصمیم اعالم میکنند.
اولتیماتوم ایران به اروپا:

برای برجام 2 ،ماه فرصت دارید

روزگذشته جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمیبا حضور عباس عراقچی معاون وزیر
خارجه برای بررسی برجام
و آینده آن برگزار شد .نقوی
حسینی ،سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در توضیح این جلسه،
گفت :طبق توضیحات آقای
عراقچی ،ترامپ به شدت به
سه حوزه فعالیت موشکی،
عدم دسترسی به حوزه
نظامیایران و زمان کوتاه
محدودیت ایران در برجام اعتراض داشت به همین جهت این
توافق را بد میدانست .وی افزود :آقای عراقچی در این جلسه
به این موضوع نیز اشاره داشت که خیمه شب بازی نتانیاهو
نیز در همین راستا انجام شده ،ترامپ به شدت از هزینههای
سنگین خروج از برجام نگران بود لذا تالش میکرد که ایران از
برجام خارج شود اما تیرش به سنگ خورد .توسل به کنگره و
اروپاییها هم نتیجه نداد و باالخره خودش اقدام به خروج کرد.
نقوی حسینی افزود :طبق توضیحات ارائه شده ،خروج از برجام
و  NPTو استفاده از مکانیزم کمیسیون مشترک راهحلهای
پیشروی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام است .در طول
مذاکرات با اروپاییها بارها گفته شده بود که آیا اروپا میتواند
منافع ایران در قبال خروج آمریکا از برجام را تامین کند تا
همان راه سوم ما مبنی بر ماندن در برجام را در پیش بگیریم؟
به گزارش ایسنا ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس افزود :در همین باره آقای ظریف درخواست
تشکیل کمیسیون مشترک را داد که بدون حضور آمریکا باید
این کمیسیون تشکیل شود .این فرصت  ۴۵روز الی دو ماه طول
خواهد کشید .طی این مدت یا اروپاییها تضمینهای الزم جهت
تامین منافع ایران و جبران خسارت خروج آمریکا علیه ایران را
خواهند داد یا اینکه قادر به این اقدام نخواهند بود .اگر اروپاییها
تضمین ندادند ،تصمیمگیری نسبت به آینده به عهده مقامات
ارشد نظام است .درهمین راستا خبرگزاری فرانسه به نقل از
مایک پامپئو وزیرخارجه آمریکا گزارش داد که وی با هدف
رسیدن به توافقی جدید در باره ایران ،روی همکاریهای سخت
و فشرده با کشورهای اروپایی حساب باز کرده است.پامپئو در
گفت وگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز افزود':به منظور تصحیح
رفتار ایران درمنطقه و با هدف رسیدن به توافقی جدید با ایران،
بر روی همکاری کشورهای اروپایی حساب باز کرده ام'.

توئیت بازی سیاسی

 -1617جیره بندی لبنیات! قیمت شیر
و ماســت چند بار در ســال گران شد و
مســئوالن هم برای کاهش قیمتها که
قول آن را داده بودند ،خلف وعده کردند.
مردم برای تهیه شیر و ماست با توجه به
نرخهای آنها با مشکل مواجهند .به نظر
میرسد خانوادهها باید هنگام صرف غذا،
لبنیات را جیره بندی کنند! ()2/21
 -1347مــا باید به افراد اندیشــمند و
سیاســتمدار چون بزرگان اصالحات و
روحانی احترام بگذاریم)2/20( .
 -1728از ســرکار خانــم مرادپــور و
اســماعیلی که دوتا منشی خوشاخالق
و خــوش برخــورد خــوب در درمانگاه
شــبانهروزی فوالد کمال تشکر را دارم.
بســیار خوشرو و درحال خدمتگزاری
هســتند .این پیام به عنوان قدردانی از
آنها ارسال میگردد)2/20( .
 -1733مســئوالن علــت ممنوعیت
واردات خــودروی با قدرت باالی 2500
سیســی را ذکر کنند .ایــن کار باعث
بیکاری عده زیادی شده است)2/20( .
 -2204لطفا توضیح دهید چوب تو النه
زنبور کردن یعنی چه؟ ()2/20
آفتاب یــزد :قطعا معنــیاش را
میدانید مگر منظور دیگری داشته
باشید که ما نمیدانیم.
 -0119آیــا در قانون اساســی ما قوای
انتظامیکه امنیت و آسایش مردم چیزی
دیگری هم ذکر شده که انجام بدهند؟ از
قبیل جادهسازی و )2/21( ...
 -0122خــوب بــود به خاطــر تحول
اقتصادی و اتــکا به اصــل  44اهتمام
و توجــه بــه بخش خصوصی ســاخت
پاالیشــگاه خلیج فارس توســط بخش
خصوصی انجام میگرفت)2/21( .
 -0124مســئوالن اگر مردم برایشــان
مهم هستند بدانند مردمیکه دوا درمان
ندارند ،بیــکاری و فقر دارند 42 .درصد
بیکار تحصیلکــرده داریم هر  20دقیقه
یک طالق ،پدیده خودکشی هم داریم.
چرا یک مسئول مردم را خس و خاشاک
نامید بعد دم از مردم زد؟ برخیها الاقل
از کول مردم پایین بیایید)2/21( .
آفتاب یزد :مشــکالت انشاءاهلل با
همدلی مردم و مســئوالن برطرف
خواهد شــد و آنهایی هم که دم از
مردم زدند و خالف نظر مردم حرکت
کردند ،چهرهشان نزد مردم مشخص
شده است.
 -0126جناب فتاح با سالم .باید خدا رو
شکر کنید چون عمرت به دنیا باقی است
که به عنوان رئیــس کمیته امداد اعالم
کنید رفع فقر شده است)2/21( .
آفتاب یزد :منظور رئیس کمیته امداد
این بوده بودجهای که دولت به کمیته
امداد داده کامال تامین اعتبار شده
اســت و حتما از افراد تحت پوشش
کمیته امداد رفع فقر میشود گمان
نمیرود منظورشان این بود که از کل
کشور رفع فقر شده است.
 -0128امیدواریــم روزی مــردم ایران
شاهد افتتاح خط ریلی چابهار -زاهدان
باشــند .نه مثل جاده تهران  -شمال که
 3ســری کارکنان این جاده بازنشسته
شــدهاند هنــوز این جاده به ســرانجام
نرسیده است)2/21( .
آفتــاب یــزد :اتفاقــا یکــی از
بازنشستگان راهآهن چندباری در
پیام خود به آفتاب یزد اعالم کرده
دو نســل بعداز من هم بازنشست
شدند این جاده ساخته نشده!
 -0256صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را.
تا اگر ما در گیتی که چو تو فرزند بزاید
من آقای کرباســچی را نمیشناسم اما
ایشــان شــخصی مبتکر کارآمد عاشق
کشور و  ...چنانکه تاکنون در شهرداری
مانده بود نه تنها تهران را بهشــت برین
میکــرد درآمــد شــهرداری را به اوج
میرساند بلکه الگویی میشد برای تمام
شهرداریهای کل ایران .در قانون بانکی
ســابقه ندارد که از موجودی در حساب
جاری در بانک از بابت آن از بانک ســود
بگیرند ایشان این عمل مبتکرانه را انجام
میداد .خدا کند از دست برخی حسودان
نجات پیدا کنیم)2/21( .
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