بلیزر در آتش آبی سوخت...
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پدر داماد رئیس جمهور در گفتوگو با آفتاب یزد:

رئیسجمهورهرسهشب
یکبارمنزلمیروند
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پسرم و دختر ایشان  25سال است ساکن اتریش هستند
بنده از پیش از انقالب در بازار میوه فعال بودم
افتخار داشتم که در جریان انقالب چادر میوه زیر پل سید خندان را من بر پا کردم.
پسر من داماد آقای روحانی است و سابقه دوستی و رفاقت من و آقای روحانی بسیار قدیمی است
بنده با جناب آقای رئیس جمهور از سال  1358دوست هستیم
آقای روحانی بسیار اهل صله رحم و مهمانی هستند و در مهمانیها بسیار خوش مشربند
در کل بنده برای دریافت مبلغ  3میلیون و سیصد و خوردهای هزار یورو به نرخ دولتی پول
واریز کردم که تاکنون مبلغ دو میلیون یورو آن را دادهاند و مابقی نیز باقی مانده است
بنده نیز در مقابل دریافت این ارز برای واردات موز ،مقدار  28هزار تن سیب صادر کرده ام
کل اقوام آقای روحانی از اینکه ایش�ان رئیسجمهور ش�دهاند ناراحتند زیرا رئیسجمهوری
ایشان جز ضرر و درهای بسته برای اقوام چیزی نداشته است
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محمدحسینبهشتی

رهبر معظم انقالب اسالمی:

لزومتهیه
نقشه راه اقتصاد کشور؛
مردم باید احساس
آرامش و ثبات کنند
2

داروی بیماران
پیوند کلیه رایگان شد

...و باالخره
یک اتفاق خوب
7

واکنشهایمثبت
به فرمان رئیسجمهور در مورد
تخلفات واردات خودرو

تمجید از روحانی
توصیهبهسایرین
2

عزل پرحاشیه
رئیس مجموعه آزادی

باعث شادی
مردم نشوید،
خطر برکناری
وجود دارد!
4

سکه
روانی شده!

در شرایطی روز گذشته نام سالطین
سکه از سوی قوهقضائیه اعالم شد
که قیمت آن به شکل سینوسی شده
و با انتشار هر خبری سکه واکنش
نشان میدهد .ناظران میگویند
دالالن به دلیل جلوگیری از زیان
خود اجازه نمیدهند قیمت سکه رو
به کاهش باشد
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پدر داماد رئیس جمهور

سرمقاله

از قوه مجریه
الگوبرداریکنید

محمد صادق جوادی حصار

از قوه مجریه
الگوبرداریکنید

رئیس جمهور درب��اره وقوع تخلف در واردات
و ف��روش خودروهای خارجی به دنبال دریافت
گزارش هایی در مورد وقوع تخلف در واردات
و فروش خودروهای خارجی ،به وزیر صنعت،

مع��دن و تجارت دس��تور داد تا ظ��رف ۱۵روز
موضوع را بررس��ی و هرگونه تخلف را صریح ًا
به مردم و دس��تگاه قضایی اعالم نماید .در این
فاصل��ه ،از وزارت اطالع��ات ،وزارت ام��ور
اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری
هم خواست تا گزارش های الزم را تهیه و ارسال
کند .اما بعداز این دستور عدهای این موضوع را از

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم.

پیامک( 09213553193:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

جهاتی دیگر مورد ارزیابی قرار دادند .عدهای آن
را دیرهنگام توصیف کردند و برخی آن را نوعی
اعتراف به وجود فساد در بدنه دولت دانستند.
در پاس��خ ب��ه ای��ن ادعاها توجه ب��ه چند نکته
حائزاهمیت است نخست اینکه متاسفانه اینگونه
تخلفات اقتصادی و حقوقی...

