محسن رفیقدوست :قذافی  ۱۰موشک داد ،به این شرط که یکی از آنها را به سمت عربستان شلیک کنیم!
هربامداد در سراسر کشور

مهدی طالقانی در اعتراض به شهردار تهران و شورای شهر:
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نام پدرم را
از خیابانطالقانی
حذف کنید!

وعده افزایش
 ۵درصدی تورم

تاکتیکی هوشمندانه

بههمراهگفتارهاییازمحمدصادقجوادیحصاروسیدفاضلموسوی
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سرمقاله

گزارش آفتاب یزد درباره برداشتهای نادرست
مخالفان تصویب قانون منع تامین مالی تروریسم
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رایاعتماد بهوزیرپیشنهادیبهداشت

تکیهنمکی
بر صندلی وزارت

اولینوزیربهداشتغیرپزشکدرایران
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بیانیهجمعبندی
اتحادیه اروپا
در مورد ایران
آفتاب یزد گزارش میدهد
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انصراف الریجانی؛

سهشنبه  16بهمن 1397

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
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آخرینوضعیت
سرنوشت
طرح جرم سیاسی
درکمیسیونقضایی
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ناراحتی
یانگرانی؟

 ۹واقعیت جالب

دکتر نویدهاشمی طبا

عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه

این یادداشت ،هرچند با مقدمهای تاریخی
و خاطرههایــی آغاز میشــود که تلطیف
بحث باشــد ،اما با توصیهای آینده ساز به
پایان میرسد .بنابراین از خوانندگان عزیز
از هر عقیده و سلیقه دعوت میشود که منت
گذاشته،صبورانه،ضمننوشیدنیکفنجان
چای ولرم ،این نوشتار را تا به پایان مطالعه
نمایند.درهمیننوشتپار(پاراگراف)نخست،
تاکید میشود که یادداشت پیش رو (چون
تمامنوشتههایپیشین)سیاسینیستوتنها
"تم" اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دارد.
فرهیختگان گرامی نیز با همین نگرش آن را
مالحظه فرمایند.
باری ،سه شنبه شــب ،یازدهم اسفندماه
سال  1366مقارن با والدت موال علی (ع) ،در
هوایی بارانی ،شب شعری در دانشگاه تهران
برگزارشد کهنگارنده عهدهدار آنبود.

درباره FATF
این یکی از اشتباهات بزرگ مخالفان و دلواپسان است که تصور میکنند پیوستن
به  FATFمانع از آن میشــود که ایران تحریمهای ظالمانه را دور بزند .در جلسه
غیر علنی اخیر مجلس یک مقام عالیرتبه در حوزه تضعیف و دور زدن تحریمها
نظر کارشناسی خود را اعالم و تصریح کرد که پیوستن به FATFنه تنها مانع دور
زدن تحریمها نمیشود بلکه دســت ایران را برای دور زدن تحریمها باز خواهد
گذاشت چرا که ایران با پیوستن به FATFمیتواند کانالهای موازی ایجاد کند که
قادر به دور زدن تحریمهای امریکاست.
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یادداشتها

اظهارات مهم
و قابل تأمل جاللپور

آقایان مخالف چگونه از یکسو
لوایح چهارگانه را به محاق میبرند
اما از سوی دیگر ناراحت
صف بستن مردم هستند؟
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ابهاماتفروشضایعاتگوشت

تصویر فوق طی روزهای گذشته به شدت در شبکههای اجتماعی دیده شده؛
به نظر میرســد عدهای به دنبال سوءاستفاده از شرایط فعلی هستند .فروش
ضایعات گوشت تحت عناوین مختلف در گذشــته نیز مرسوم بوده هر چند
مسئوالن این فروشگاه نیز بیسلیقگی کردند

نیاز واحدهای تولیدی،
چالش نظام بانکی

فرشید فرخ نژاد

رانت؛
افولملی

احمد صرامی

چشم انداز زمان
و جامعه سیاسی

رامین نخستین انصاری
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