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سیاسی

سفیر جدید قطر در راه تهران

یک منبع مطلع در سفارت قطر در ایران با بیان اینکه با حکم امیر قطر ،محمد سعد الفهید الهاجری
به عنوان سفیر فوقالعاده این کشور در تهران انتخاب شده است و به عنوان جانشین علی سلیطی در
ایران مشغول به کار خواهد شد ،گفت :آقای سلیطی نیز به عنوان سفیر فوقالعاده قطر در پرو انتخاب
شده است.به گزارش ایسنا،بر اساس این گزارش سفیر جدید قطر در تهران پیش از این در کشورهایی
چون یمن ،لیبی و یونان به عنوان سفیر مشغول به فعالیت بوده است .

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

نالملل
بی 
آلمان:

ترامپ مجموعهای از
چالشهای جدید را
برای اروپا ایجاد کرد

«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان دولت آمریکا
را متهم کرد که مجموعهای جدید از چالشها
را بــرای اتحادیه اروپا ایجاد کرده اســت .ماس
همچنین اعالم کرد که وقتی آمریکا ارزشها و
منافع (اروپا) را زیر سوال میبرد ،اتحادیه اروپا باید
واکنش قاطعی نشان دهد .وی معتقد است که
اتحادیه اروپا باید در زمینه رهبری اتحادیه اروپا
و اعضای این نهاد اصالحاتی ایجاد کند تا به این
وسیله بتواند موض ع متحد در برابر آمریکا اتخاذ
کند .ماس گفت که  28کشور عضو اتحادیه اروپا
بایدباردیگردرروابطباواشنگتنتوازنایجادکنند
تا بتوانند سیاست خودخواهانه ترامپ مبنی بر
آمریکا نخست را از بین ببرند.به گزارش فارس،
پیش از این موضعگیری ماس« ،آنگال مرکل»
صدراعظم آلمان در پاسخ به اتهام ترامپ مبنی بر
کسری تجاری فراوان در روابط اقتصادی میان
آمریکا و اروپا گفته بود که مازاد تجاری همچنان
با روشهای قدیمیمحاسبه میشود و بر مبنای
کاالست اما اگر خدمات هم در نظر گرفته شود
در این صورت مازاد تجاری آمریکا در برابر اروپا
زیاد خواهد بود.ماه گذشته میالدی ،ترامپ اعالم
کرد که از اول ماه جوالی بر فوالد و آلومینیوم
وارداتــی از اتحادیــه اروپا ،مکزیــک و کانادا
تعرفه  25درصدی اعمال خواهد کرد.

محمود واعظی رییس دفتر رییسجمهور در حاشیه
جلســه هیات دولت ،با اشاره به اینکه شرایط کشور
به گونهای اســت که اتاقهای فکر در خارج از کشور
تشکیل شده است تا از فرصت خروج آمریکا از برجام
استفاده کنند ،گفت :آنها مرتب سیگنالهای منفی
برای افکار عمومیمیفرســتند ،بنابراین ما هم باید انســجام و
هماهنگی بیشتری داشته باشیم و اجازه ندهیم اختالف نظرها
و اختالف ســلیقهها ابزاری در دست مخالفان کشور باشد .اگر

اقدامیبه نفع کشــور است ،به دلیل برخی مسائل
سیاســی و جناحــی نبایــد آن اقدامــات نادیده
گرفته شــود .مطالبی که در مجلس درباره الیحه
پولشــویی مطرح شد ،درست نیست و صفتهایی
که به دیگران هم دادند ،در شان آن نمایندگان که
آن مباحث را مطرح کردند ،نیست.
واعظی در پایان با بیــان اینکه این الیحه در دولت دهم مطرح
شــده است و هیچ ارتباطی با این دولت ندارد ،گفت :کسانی که

اکنون با این الیحه مخالفت میکنند حامیدولت دهم بودند .وی
ادامه داد :نمایندگانی که اکنون به این الیحه اعتراض میکنند
زمان دولت دهم ســکوت کرده بودند ولی االن مخالف هستند.
این اقدامات ارســال ســیگنالهای منفی به جامعه و خارج از
کشور است و الزم است با ما هماهنگی بیشتری داشته باشند .به
گزارش ایسنا،وی ادامه داد :جمع کردن افراد در جلوی مجلس
در روز یک شنبه که معلوم است چگونه آنها را جمع کردهاند یا
تهیه طومار و تابلو  ،کار مناسبی نیست .

باز هم پیشبینی اشتباه

توجیه شریعتمداری در مورد کرهشمالی چه خواهد بود؟

آفتاب یزد -گروه سیاســی :سردارقلم جریان
راست این روزهاخیره به دوردستها و مغموم از این
که چرا دیگر کسی به طالع بینیهای ژرونالیستی
او وقعی نمینهد  ،درعجب از اسطرالبهای عرصه
سیاســت ودرمانده از اینکه ستاره بخت با او تا به
امروز یارنبوده ،اینبار ستونهای روزنامهاش را باید
جور دیگری پرکند؟! او برخالف همه این سالها که
از کره شمالی و مقاومتش اسطوره سازی میکرد
اکنون میبایســت حرفهای سابق خود را توجیه
کند...
تا پیــش از این خیلیها معتقد بودند حســین
شــریعتمداری علیرغــم همه ترشــروییهای
راســتگرایانه سیاسی ،از اســرار مگو خبر دارد و
از آنجایــی که به جاهایی وصــل و نفوذهایی در
برخی جریانات دارد ،فالگیریهای سیاســی اش
در باره آینده باید درســت باشد  ....اما روز به روز
که گذشت ایمان به طالع بینیهای شریعتمداری
در عرصه سیاست داخلی و خارجی اشتباه از آب

تنها نگاهی کوتــاه به برخی از
این فالهای کیهانی بیان کننده
ناراحتی امروز از به ثمر ننشستن
آمالها و آرزوهایی اســت که در
همه این سالها در خیاالتش به
عنوان پیش بینی بیان میکرداما
غلط بود؛ درست مثل همین تقدیر
از مقاومت رهبر کره شمالی که ...
باز هم شریعتمداری در تحلیلها
تیرش به ســنگ خورد و نشان
داد که ســردار قلم راست ،تنها
مکنونات قلبــی خود را در قالب
آینده و واقعیات به خورد مخاطب
میدهد و بس

مجلس
پزشکیان:

برخی نمیتوانند FATFرا
تلفظ کند اما درباره آن
اظهارنظرهایمختلفیمیکنند

مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای
ی درسخنانی ،با بیان اینکه ممکن است
اسالم 
بنده از جزییات قانون  FATFخبر داشته باشم
اما برای آن نکته نمینویســم ،اظهار داشــت:
معتقــدم بحث  FATFباید به کارشناســان
واگذار شــود اما متاســفانه میروند و از مردم
کوچه و بازار میپرسند FATFچیست و بعد
آن را در تلویزیون ملی ما پخش میکنند؛ باید
پرســید که این مردم تا چه میزان از جزییات
 FATFمطلع هســتند اما برخی هم هستند
کــه نمیتوانند  FATFرا تلفظ کند اما درباره
آن اظهارنظرهــای مختلفــی میکنند؛ طبق
آموزههای امیرالمومنیــن (ع) اگر در مورد آن
چیزی که نمیدانیم اظهارنظر کنیم ،ظلم است.
نایب رییس مجلس شورای اسالمیادامه داد :در
دنیایی زندگی میکنیم که باید به کارشناسان
آن احترام گذاشــت و کارشناسی هم چیزی
نیســت که با زور محقق شــود .حتی من که
متخصص پزشکی قلب هستم حق ندارم این کار
را که مدتی به علت مشغلههای دیگر از آن دور
بودم انجام دهم چون ممکن اســت عوارضی
را برای بیمــاری ایجاد کند.پزشــکیان افزود:
از مردم کوچه و بــازار میخواهند که در مورد
 FATFنظر دهند ،واقعا آنها چه میزان از این
قانون اطالع دارند و بعد آن را از تلویزیون پخش
میکنند که ببینید مردم چه میگویند .وی با
بیان اینکه  FATFیعنی اینکه پول چه زمانی
متولد میشود ،در چه مسیری حرکت میکند
و در کجــا خاک میشــود و از بیــن میرود،
تصریح کرد :البته بزرگان نظام هر تصمیمیدر
این مــورد بگیرند ،برای ما محترم اســت و
اجرا میکنیم اما اگر یک ساختار نظارت پولی
در مملکت داشتیم ،این بالها بر سر اقتصاد ما
نمیآمد که مثال موسسات مالی دهها میلیارد
تومان پول مــردم را بگیرند و بعد بگویند این
پول گم شده است و ما نمیدانیم کجاست ،مگر
چنین چیزی امکان دارد؟ این همه زمینخواری
و پولخواری و ...در مملکت پیش میآید و ما
هنوز نتوانستیم جلوی این اشکاالت را بگیریم.
این به خاطر ناتوانی و عدم علم آگاهی ما است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمیبا
اشاره به مشکالت مربوط به موسسات مالی و
اعتباری کشور خاطرنشان کرد :بخشی از مردم
آمدهاند که در موسســات مالی و اعتباری که
در این نظام فعالیت میکرده ،پول گذاشــته و
سرمایهگذاری کردهاند .حاال ما از طرف نهادهای
مختلف کشور مانند مجلس شورای اسالمی،
قوه قضاییه و دولت جمع میشویم و نمیدانیم
این پولها کجاست و آن ضربالمثل معروف
را زنده میکند که پیدا کنید پرتقال فروش را.
پزشــکیان با بیان اینکه طبــق قانونFATF
نمیشود پول مملکتی گم شود ،ابراز داشت :در
دوره احمدینژاد  ۷۵۰میلیارد دالر نفت فروخته
شــد در حالی که با آن پول میشد همه چیز
این مملکت را دگرگون کرد اما االن بپرســید
آن پولها کجاست؟ رهبر معظم انقالب چندی
پیش اجازه دادند هشــت میلیارد تومان برای
مدیریت آبهای مرزی صرف شود ،حاال مقایسه
کنید که  ۷۵۰میلیارد دالر چه فاصلهای با این
هشت میلیارد دارد و چه میزان از این کارها را
میشد انجام داد .به گزارش ایلنا ،وی اضافه کرد:
اگر به دنبال شفافیت هستید باید پول را رصد
کنیم؛ حــاال ما میگوییم با خارجیها و قانون
 FATFهمراه نشویم ،خب حداقل در داخل
سیستم شفافیت مالی داشته باشیم.

نمایندگانیکهبهFATFاعتراضمیکننددردولتدهمسکوتکردند

تا پیش از ایــن خیلیها معتقد
بودندحسینشریعتمداریعلیرغم
همه ترشروییهای راستگرایانه
سیاســی ،از اسرار مگو خبر دارد
و از آنجایــی که به جاهایی وصل
و نفوذهایــی در برخی جریانات
دارد ،فالگیریهای سیاســی اش
در باره آینده باید درســت باشد
 ....اما روز به روز که گذشت ایمان
به طالع بینیهای شــریعتمداری
در عرصه سیاست داخلی و خارجی
اشتباه از آب درآمد
درآمد .تنها نگاهی کوتاه به برخی از این فالهای
کیهانی بیان کننده ناراحتی او از به ثمرننشستن
آمالها و آرزوهایی اســت که در همه این سالها
در خیاالتش به عنوان پیش بینی بیان میکرداما
غلط بود؛ درســت مثل همین تقدیر از مقاومت
رهبر کره شمالی که ...
پیش بینیهای دیگر

شریعتمداری همان کسی است که جریان اصالحات
را در انتخابــات  ، 92مرده نامیــد ! او میگفت از
اصالحات چیزی جز نعشی جامانده بردست برخی
از مدعیان آن باقی نیســت  .امــا دیری نپایید تا
زنده بودن جریان اصالحات ،در ریاست جمهوری
 92و انتخابــات  94و  96بــه کرات به آقای مدیر
مسئول ثابت شد  .این اما اولین و آخرین پیشگویی
اشتباه او نبود.
مثــا روزنامــه کیهان دراین ســالهای پســا
برجامیمدام یــک خط را دنبــال میکرد اینکه
بگوید توافق هســته ای آنقدر علیه ایران و به سود
آمریکاســت که محال ممکن است ترامپ زیر آن
بزند  .این رسانه در سرمقالهها و تیترهای مختلفی

پاسخ کنایه آمیز زیباکالم به حسن عباسی

بیسوادی هم بددردی است؛
بیایم ایران کالس انگلیسی ثبتنام میکنم!

آفتاب یزد -گروه سیاســی  :تیرماه سال
 94بود که حسن عباسی به عنوان تئوریسین
اصولگرا با داد و فریاد ،شخص زیباکالم را در
بیست و نهمین نشســت دانشجویی جنبش
عدالت خواه مشــخصا مورد خطاب قرار داد
و در میانــه صحبتهــا و حملههایی که به
مــدرک تحصیلی وی داشــت ،گفت« :امروز
میبینیم برخی اســتادان دانشگاه تهران که
فارغ التحصیالن دانشگاههای انگلیس هستند
هنوز بلد نیســتند به زبان انگلیســی حرف
بزنند .آقــای زیبا کالم برو بــه گنده ات در
دولت بگو بیاید و یک ساعت به زبان انگلیسی
ســخنرانی کند .درجه بی اعتباری دکترای
شــما کجا خودش را نشــان میدهد آنجایی
که هیچ کدام از شــما نمیتوانید به انگلیسی
صحبت کنید .اگــر دکترایتان حقانیت دارد
یک ســاعت انگلیسی سخنرانی کنید و گرنه
دانشــگاه تهران میماند و استادی که سواد
درســت ودرمانی ندارد که یــک نظریه را از
خودش ارائه دهد .در انگلیس چه ســاخت و
پاختی انجام دادید که مدرک دکترا را دادند».
البتــه اینها تنها بخشــی از حمالت آن روز
حســن عباســی به زیباکالم بود .تئوریسین
اصولگرایان که خود را کسینجر دنیای اسالم
میخواند بارها در شرایط مختلف دیگر نیز از
بیانات تند و تیز خود علیه زیباکالم و اینکه او

نمیتواند انگلیسی صحبت کند ،سخن گفت.
زیباکالم اما آن روز از در پاســخ به عباســی
بر نیامد  ،حتی زمانیکه پارلمان انگلیس ازوی
برای سخنرانی دعوت کرد و او طبیعتا با زبان
انگلیســی در آن جا سخن گفت نیز پاسخی
به عباســی نداد  ...در حالیکه به نظر میآمد
این اســتاد دانشــگاه نیازی به پاسخگویی به
عباســی در این زمینه نمیدیــد حاال بعد از
آنکــه جایــزه DWرا دریافت کرده فرصت
را مقتضی دانســته تا بعد از همه این سالها
گوشه کنایههایی به عباسی هم بزند.
او در اینباره مینویســد :نطقم را در خصوص
وضعیــت آزادی بیان و دموکراســی در ایران
به انگلیسی نوشــتم که در حدود نی م ساعت
میشود .در ضمن عدهای از ایرانیان قرار است
بــرای اعتراض به اهدای جایزه آزادی بیان به
بنده در محل همایش اعتراض نمایند.
همــه را ول کنیم ایــن را بگوییم که جناب
پرفسور حسن عباسی معتقدند من انگلیسی
بلد نیســتم حتی دو دقیقه هــم حرف بزنم.
نمیدانم چه خاکی بر سرم کنم!
میخواهم اگر بشود بگویم من به احترام زبان
فارسی -که شکر است -به فارسی سخنرانی
میکنم و شــما به انگلیسی یا آلمانی ترجمه
کنید! بیسوادی هم بد دردی است! برگشتم
ایران کالس انگلیسی ثبتنام میکنم».

مینوشت «:آمریکا هرگزاز آمریکا خاج نمیشود،».
«ترامپ چنین امتیاز بزرگ و ارزشمندی را ازدست
نمیدهد« ».برجام برای ترامپ با ارزش اســت،».
«برجام یک دستاورد طالیی برای آمریکاست ،آنها
کنار نمیکشند» و ...
تمــام فعالیتهای رســانه ای او ،برای آنکه بگوید
«توافق هســته ای بر ضد ایران است و به بدترین
شکل ممکن نوشته شده و به همین دلیل آمریکا
از آن خارج نمیشــود» با خروج ترامپ از برجام،
نقش برآب شد .
آخرینپیشگویی

اما جدیدترین پیشگویی او ،بعد از نمایش ترامپ و
رهبر کره شمالی در جعبه جادویی تلویزیون اشتباه
از آب درآمد.
کیهان تا پیش از این مالقات رهبران دوکشــور ،
موازی باتحقیر مذاکــرات ایرانیان در برجام  ،مدام
از کره شمالی تعریف میکرد و رفتار این کشور را
الگویی برای سیاست ورزان ایران میدانست.
آن زمانیکه « اون » آمریکا را سرمست از داشتههای
هسته ای خود تهدید و ارعاب میکرد مورد تقدیر

کیهان نشینان بود تا جایی که در آن روزها کره را
الگویی برای سیاستمداران کشور دانسته و عمل به
اقدامات شــبیه «اون» را تشویق میکرد .نشان به
آن نشان که یکبار هم در تاریخ  24امردادماه سال
گذشته در یادداشتی طویل کرهشمالی و رهبر این
کشور را تحســین کرد و به دولت حسن روحانی
توصیه کرد مثل آنها مقابل آمریکا مقاومت کند!
توجیه جدید چه خواهد بود؟

کیهان شــریعتمداری در حالی به دولت حســن
روحانی حمله ور شــد و« اون» را باالتر و نمونه تر
ازدولت ایران توصیف کرد که امروز میبیند رهبر
کره شمالی به آغوش ترامپ رفته است.
باز هم شریعتمداری در تحلیلها تیرش به سنگ
خورد و نشــان داد که ســردار قلم راســت ،تنها
مکنونات قلبی خــود را در قالب آینده و واقعیات
به خورد مخاطب میدهد و بس.
اینبار هم مردهمیشه عصبانی و ناراضی از دولت و
اصالح طلبان در برابر حرفها و اظهارات متناقض
گذشته که درســت از آب درنیامده باید به دنبال
بهانهای برای توجیه باشد.

موگرینی:

اتحادیهاروپامتعهد
به حفظ توافق هستهای است

فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا
درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به
دیدار روز گذشته سران آمریکا و کره شمالی
اشاره کرد و گفت که این دیدار ثابت میکند
دیپلماسی و گفتوگو تنها راه پیشرو برای
حل مسائل است.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا،
موگرینی ادامه داد :این دیدار همچنین
یک نشانه روشن از این حقیقت است که
راه دیپلماتیک اغلب چالشبرانگیز و حتی
سختترین راه برای دنبال کردن است اما
همیشه نتیجهبخش است و باید در طول
زمان پایدار باشد .این همان مسیری است که
جامعه بینالملل و اتحادیه اروپا بیش از یک
دهه با ایران دنبال کردند که به حصول توافق
هستهای با این کشور منجر شد.
وی تصریح کرد :ما این کار را انجام دادیم
چرا که در راستای منافع امنیتی اروپا و
منافع امنیتی جهان بود .از طریق این توافق
ما از اشاعه هستهای و یک مناقشه منطقهای
جلوگیری کردیم .این توافق نزدیک به سه
سال است که اجرا میشود .ایران همانطور که
آژانس بینالمللی انرژی اتمیتایید میکند که
آخرین بار آن چند هفته پیش بود ،به تعهدات
هستهای خود پایبند است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید
بر اینکه موضع این اتحادیه تغییر نکرده و
کماکان به اجرای کامل و موثر برجام پایبند
است ،گفت :آنچه امروز تغییر کرده این است
که آمریکا روز هشتم ماه مه تصمیم یکجانبه
خود برای خروج از برجام را اتخاذ کرد ،توافقی
چندجانبه که به طور یکپارچه در قطعنامه
 2231شورای امنیت سازمان ملل به تصویب
رسید.
موگرینی تصریح کرد :اجرای توافق در هر دو
زمینه تعهدات هستهای و اقتصادی باید ادامه
یابد چرا که بخش ضروری دیگر این توافق رفع
تحریمها و فرصتهایی است که این توافق
برای عادیسازی روابط اقتصادی و تجارت
با ایران فراهم میکند .از این منظر تصمیم
آمریکا برای خروج از برجام و وضع مجدد

تمام تحریمهای ثانویه به شدت دردسرساز
است و باید رسیدگی شود؛ پیش از همه توسط
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و به عالوه دیگر
اعضای جامعه بینالملل.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه
سخنان خود گفت :اگر توافق هستهای شکست
بخورد ،رسیدگی به نگرانیهای غیرهستهای به
مراتب سختتر خواهد بود .تنشهای کنونی
پیرامون توافق هستهای تاکنون نیز فضا را برای
گفتوگو بر سر دیگر مسائل تنگتر کرده است
و ما بر این باوریم که به نفع هیچ کس نیست
این کانالهای ارتباطی به ویژه آنهایی که
باز نگه داشت ه شدهاند ،مسدود شود.
به گزارش ایسنا،موگرینی افزود :موضع ما در
قبال توافق هستهای ایران بر مبنای اصولمان
و بر اساس عملگرایی است .توافق هستهای
اروپا را امنتر کرده و از رقابت هستهای در
خاورمیانه جلوگیری میکند .این توافق منافع
اقتصادی برای مردم ایران به همراه دارد و
این دستاورد باید ادامه یابد .توافق عالوه بر
این کانالهای جدید و ارزشمندی را برای
دیپلماسی و گفتوگو باز میکند به همین
دلیل است که ما متعهد و مصمم به حفظ
توافق هستهای و جلوگیری از افزایش تنشها
در یک منطقه دارای مشکل و جهان هستیم
چرا که اروپا و جهان نمیتواند از دست رفتن
تمامیاینها را تحمل کند.

توئیت بازی سیاسی

 -1709در مورد تکرار یکی دیگر از فجایع
مثل حادثه مدرســهای در غــرب تهران،
باز مســئولین جمالت تکراری میگویند
و عنــوان میکنند که بایــد این موضوع
ریشــهیابی و از ریشه کنده شود .خواستم
بگویم این ریشــه که زده رودست درخت
بلوط! ()3/12
 -1833بــا تصمیماتی که آقای ســیف
گرفتند ببینید عــدهای واقعا چقدر پولدار
شدند .ســکهای که ارزان بود االن نزدیک
به دو میلیون و  150هزار تومان رســیده
و آنهایی که پیشخرید کردند و فروختند
یکمرتبه چه ثروتی به دست میآورند .با
این وضع مملکت مشخص است چه کسانی
دارند چه کســانی ندارند و عدهای هم پول
بادآورده به دست آوردند)3/12( .
 -1834دلواپسان و غیر دلواپسان بیایند
دســت به دست هم دهند همفکری کنند
که ببینیــم چگونه میتوانیم بــرای این
برنامهای که آمریکا برای ما چیده اســت
راهکار بیابیم .برخی مثل آقای جلیلی فقط
یکسری حرفها میزنند و کسی نمیآید
بگوید بابا یک فکر اساسی برای مشکالت
بکنیم)3/12( .
 -1835نکتهای که برای من جالب است
این است که آقای والیتی با این سن و سال
و تجربه چطور برخی تغییــرات در رفتار
خود دادند که برای من خیلی جالب است.
()3/12
 -1844آزمایشگاه بهار در امیرآباد شمالی
کار خــود را در یــک زیرزمین شــروع و
به خاطر حســن خلق و مشــتری مداری
پرســنل و موفقیت در امور کار آزمایشگاه،
این زیرزمین  70متری به ســاختمانهای
مختلــف و آزمایشــگاههای متعــددی
تبدیل شده اســت تا جایی که روز به روز
مراجعهکنندگان آن بیشــتر میشــود و
نتیجه آزمایشات را هم به طور رایگان برای
مشتریان پست میکنند)3/12( .
 -1837اینکــه آقای والیتــی با آن همه
تجربه در دیپلماســی حاال مخالف برجام
شده است واقعا درست نیست)3/12( .
آفتاب یــزد :آقــای والیتی مخالف
مذاکرات نیســتند بلکه یکســری
نقدهایی را مطرح کردهاند و بیشــتر
نقدشــان به آمریکاست که برجام را
نقض کرده است.
 -0824کسانی که در بدترین شرایط کشور
سرمایه ملت را ربودند و اختالس کردند باید
از خون شهدا خجالت بکشند)3/13( .
 -0547از روشندالن عزیز تقاضا دارم اگر
برنامهای برای اجرا در صدا و ســیما دارند
مراجعــه نکنند ،زیرا به سرنوشــت برنامه
ناشنوایان دچار میشــوند ولی اگر برنامه
غیر شاد دارند اشکالی ندارد)3/13( .
 -0254ورشکســتگی کارخانهها .مسائل
بــازار ارز باعــث بــه تعطیلی کشــاندن
کارخانههای تولیدی شده است بدین نحو
که در زمان عقد قــرارداد با خریدار که با
دالر سه هزار تومان بوده ،تولیدکننده باید
محصــول خود را با همــان قیمت تحویل
خریــدار بدهد .از آنجا که تولیدکننده باید
محصول خود را بر طبق قیمت خریداری
شــده به خریــدار تحویل دهــد و از آنجا
که مواد اولیه به قیمت ســابق نیست که
بتوانــد اجناس را با قیمت اولیه به خریدار
بدهد ،از این رو تولیدکننده کم کم پرچم
ورشکستگی را باال برده)3/13( .
 -1659ســه مطلــب از آفتاب یــزد روز
پنجم خرداد -1 ..عراقچی :به حفظ برجام
مطمئنتر شدیم.
 -2آقــای باهنر :بســیاری از ناامیدیها از
طریق تریبونهای نظام تبلیغ میشود.
 -3آقــای علــم الهدی :برجام شکســت
میخورد! ()3/13
 -1257موضوع یکســان ســازی حقوق.
بــا تشــکر از روزنامــه خوبتــان .یکی از
بیعدالتیهای فاحش در جامعه عدم تعادل
بین حقوق بازنشستگان قدیمیبا جدید و
حقوق و مزایــای آنان اســت .امیدواریم
موضوع به مســئولین منعکس و رسیدگی
شود)3/13( .
 -1201شــنیدم دوبــاره میخواهند یک
نیــروگاه با کمــک چین تاســیس کنند
چینیهــا این همه اجنــاس بنجول به ما
دادند .این چه کارهایی است؟ یا مثال سراغ
هند میرویم .مگر هنــد چه دارد؟ قدری
واقعبین باشیم)3/13( .

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