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  مردم منتظر اقدام هستند     روز    حرف ▼

گوي زنده تلویزیونی از و جمهور دیشب در گفت رئیس

پس از این نشست . شبکه اول سیما با مردم سخن گفت

گوي تلویزیونی آقاي روحانی که به عنوان و آخرین گفت

 دلیلبرگزار شد و به  گزارش صد روزه دولت دوازدهم

نتقادات فراوانی را افکار عمومی ا نشدن اقناعها و  گویی کلی

هاي نزدیک به دولت به همراه داشت،  حتی از سوي طیف

بر این  پیشینگوي و منتقدان گفتبرخی . شد می برگزار

شود،  آنچنان که احساس می جمهور باور بودند که رئیس

  .گیرد اقتصادي کشور و مردم را جدي نمی وخیم اوضاع

تر از کمشد که  برگزار می حالیگوي دیشب در  و گفت

قشرهایی از مردم  یک ماه پیش با برخی تجمعات اعتراضی

البته با مواجه بودیم که  اقتصادي نامناسب شرایطبه 

دشمن و  مزدورانانقالب و  هاي ضد استفاده جریان سوء

اغتشاش کشیده شد و مطالبات هاي خارجی به  هدایت

  .دث گم شدواقعی مردم در گرد و غبار ناشی از این حوا

بر وجود که رهبر معظم انقالب هم  وضعیتیدر چنین 

کید برداري دشمنان شد، تأ مشکالتی که بسترساز بهره

 خوب را زخم ؛نشیند مگس روي زخم می«ردند و با تعبیر ک

ها و  نارسایی» .بیاید وجود به نگذارید را زخم کنید،

مشکالت را به مسئوالن یادآور شدند و به صراحت گفتند 

تذکر داده و به آنها که در جلسات متعدد با مسئوالن کشور 

ر مردم و افکار عمومی از اند، انتظا حتی اوقات تلخی کرده

و   با رنگ سخنانیدور از تکرار  گو این بود که بهو این گفت

از اقدامات عملی دولت براي حل  باشد وی ي انتخاباتبو

  .گفته شودمشکالت 

سبک  جمهور از یک سو از حیث مصاحبه دیشب رئیس

ن تری تر با عالی وگویی جذاب اجرا و تالش براي ارائه گفت

هایی  تر از همه مصاحبه مقام اجرایی کشور، قدري متفاوت

وره گذشته جمهور در طول سه، چهار د بود که با رؤساي

ت عمومی صورت گرفته بود و از سوي دیگر اگرچه انتظارا

ح کلی حاکم بر رواما  ،مین نکردتأ» گزارش اقدام«را براي 

، از وحدت و پیشینگوهاي و ها و گفت آن برخالف سخنرانی

و  رسیدگی به مردمبراي  نظام همدلی مردم و مسئوالن

خود حفظ آرامش عمومی جامعه حکایت داشت که به نوبه 

گامی مثبت و رو به جلو براي پرهیز از بگومگوهاي سیاسی 

، اما مردم همچنان و تالش براي حل مشکالت مردم بود

دولت براي حل مسائل و مشکالت به  عملیهاي  گام منتظر

  .ویژه در حوزه اقتصادي هستند
  

  مثال روشن                              روز گزارش▼ 

مواجهه  هاي حامی دولت اعتدال در طلب و چهره هاي اصالح رسانه در تهران که در حالی

از پروژه نزدیک شدن به اروپا براي  ،با بدعهدي آمریکا در برجام و احتمال خروج از آن

در فاصله چند  آورند، میمنافع کشورمان سخن به میان  تأمینمنزوي کردن آمریکا و 

 دهد، قیت و عملیاتی بودن این پیشنهاد خبر میمیزان موف از که به روشنی يت اخبارساع

ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه اواخر سال جاري براي رایزنی با «شود؛  منتشر می

قض هاي بالستیک به ن فرانسه ایران را به علت موشک«؛ »آید مقامات ایران به تهران می

ص برنامه سفر خود به اي در خصو لودریان در مصاحبه« ؛»کردقطعنامه شوراي امنیت متهم 

اي مذاکراتی  هاي بالستیک و مسائل منطقه با ایران در خصوص مسئله موشکتهران گفت، 

ایم؛ تمایل داریم که در خصوص نفوذ مخرب نظامی ایران در منطقه، حمایت مالی  داشته

 پنجماست که  دلیله کنیم؛ به همین هاي یمن هم با آنها مذاکر اهللا و حوثی آنها از حزب

بود که بدانیم  خواهدتر  تر و پرمعنا البته این اخبار زمانی مهم» .روم ماه مارس به ایران می

بیشترین  از میان کشورهاي اروپایی هاي بزرگ و کوچک فرانسوي شرکت کشور فرانسه و

ن با کشورماامضاي قراردادهایی میان  .داشتند دوران پسابرجامسهم را از بازار ایران در 

شرکت ایرباس در صنعت  در پتروشیمی، شرکت توتال خودروسازي،برندهاي پژو و رنو در 

تنها فرانسه  به عالوه .رشار برجام براي دولت فرانسه استتنها بخشی از منافع س... هوایی و

ز مقدمات رد و اکنون نیکشور اروپایی حاضر در توافق است که حسن روحانی به آن سفر ک

وقتی فرانسه با  .ر به تهران در حال فراهم شدن استجمهور آن براي سف رئیس سفر مکرون،

خبر تالش دولت  شنیدن ،فشار به کشورمان مصر است براین حجم از سود بردن از برجام 

عجیب  دیگر علیه ایران جدیدهاي  آلمان براي راضی کردن پارلمان اروپا براي وضع تحریم

 .طلب و دولتی نیز مشخص است و راهکار تحلیلگران اصالح ظریهنسرنوشت  نیست و

  شهردار تهراناز  اجاشکایت ن                   اخبار ویژه     ▼ 

با استناد به گزارش شهردار تهران در «: اعالم کرد اي با انتشار بیانیه نیروي انتظامی

داد میلیاردي زارش غیر واقعی مبنی بر عقد قرارگ ئهشهر و ارااسالمی جلسه علنی شوراي 

جمهوري که  در زمان انتخابات ریاستیروي انتظامی شهرداري با یکی از واحدهاي ن

معاونت  نام بردند،ها با تیتر اختالس جدید شهرداري و ناجا در زمان انتخابات  روزنامه

در  ».شکایت کردگزارش بدون مستندات قانونی  ئهاز شهرداري تهران براي ارا حقوقی ناجا

تصمیم  ها ها و گزارش صرف شنیده به شهردار تهران ،رود انتظار می«: ناجا آمده است  بیانیه

ندارد، نسبت به اعالم موضوع اقدام ننموده و  دستنگیرد و تا دلیل و مدرك متقنی در 

  ».نیاورد فراهمن عمومی را موجبات تشویش اذها

  !زند می دامن گرانی به کاال بورس                                   

 وزراي به خطاب اي نامه امضاي طی صنفی هاي انجمن و ها اتحادیه ياعضا از تعدادي

 کاال بورس شفاف نبودن از مجلس اقتصادي کمیسیون و تجارت و صنعت، معدن اقتصاد،

 آمده اقتصادي النمسئو به خطاب نامه این از بخشی در ،گزارش این بر بنا. کردند انتقاد

 از کاال بورس مدیره هیئت و شرکتی منافع براي خود موقعیت از کاال بورس«: است

 سود حداکثري مینتأ جهت در منافع تضاد با و کرده استفاده کاال هاي عرضه بر شان اشراف

 از شرکت این سفانهمتأ«: در ادامه این نامه آمده است» .کند می تالش گرانی ایجاد و خود

 تبدیل کاالي کردن گران و سازي قیمت ابزار به اکنون هم و است شده خارج خود دفه

     ».است شده



    

  اخبار ▼

  ایم ایران ایستاده مقابلدر کنار اسرائیل 

جمهور آمریکا که براي دیدار با مقامات صهیونیست، به  معاون رئیس» مایک پنس«

و  کردسخنرانی رژیم صهیونیستی » کنست«اشغالی سفر کرده، با حضور در  هاي سرزمین

سرائیل همکاري خواهد آمریکا با ا: با ادعاي اینکه ایران یک حکومت دیکتاتوري است، گفت

: اظهار داشتپایه و اساسش درباره ایران  ي در ادامه ادعاهاي بیو. کرد تا با ایران مقابله کند

اي مخفی داشت و  ایران برنامه هسته. دست بگیرد بهایران در تالش است جهان عرب را 

جمهور آمریکا با  معاون رئیس. اکنون نیز در حال توسعه برنامه موشکی بالستیک است

. یید نخواهد کردتأ آمریکا دیگر این توافق را :اي ایران، گفت توافق هسته نامیدن» فاجعه«

دوامی را بر برنامه ثر و بامؤهاي  کنیم محدودیت امپ، تالش میبا رهبري تر :افزودپنس 

اگر توافق به سرعت اصالح نشود، آمریکا از آن  :کید کردتأ وي .موشکی ایران اعمال کنیم

دهد ایران به  آمریکا اجازه نمی: تأیید کردوي خطاب به رژیم صهیونیستی . شود خارج می

زداي ایران را  اي، دیگر اقدامات ثبات توافق هسته همچنین به جز. اي دست یابد سالح هسته

  .کنیم یل نمتحمهم 

  »برجام اصالح کارگروه« درباره پاسخ از موگرینی طفره

 تشکیالت خودگردان فلسطین  ، رئیس»محمود عباس«از دیدار با  پسفدریکا موگرینی 

ژورنال  استریت لخبرنگار وا. در بروکسل، در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران حاضر شد

ال دوم سؤ«: پرسید ،فلسطین مربوط بودـ  لرائیال اول خود که به مذاکرات اسسؤاز  پس

او گفت . در لندن با بوریس جانسون دیدار کردتیلرسون  .شود من به ایران مربوط می

آنچه او و ترامپ به آن   دربارهکارگروهی راه انداخته تا در چارچوب آن مباحثات الزم 

نه  ـن درباره یک توافق جانبی آیا صحبت کرد. گویند را پیگیري کند توافقات جانبی می

قانون من این « :گفت موگرینی »بینانه است؟ براي شما واقع ـ مذاکره مجدد بر سر برجام

. کنم کدام یکی را جواب بدهم شود خودم انتخاب می ال مطرح میسؤاست که وقتی دو 

درباره مذاکرات ( شما  اول پرسشبه . ود ندارد، بابت این متأسفمامروز هم استثنایی وج

  ».دهم پاسخ می ،شود که به جلسه امروز هم مربوط می) سازش

 !تراشی براي برجامدستاورد

تیم « :نوشت ،»گشاي برجام الگوي ماندگار و مشکل«با عنوان  روزنامه قانون در مطلبی

ر کننده ظریف در ابتداي دولت یازدهم با مخابره پیامی جدید به دنیا، موجبات تغیی مذاکره

این رویکرد . را فراهم آورد ...سیاست دیپلماتیک روسیه، چین، ترکیه و اتحادیه اروپا و

جدید، ضمن خروج دولت از انزواي دیپلماتیک، شرایط ایران در دفاع از ملت مظلوم سوریه 

شکل چشمگیري بهبود بخشید و همه معادالت   و عراق و حمایت از جبهه مقاومت را به

روزنامه هم چندي پیش  ،گفتنی است(!) ».نفع ایران تغییر داد  منطقه بهدولت اوباما را در 

پیروزي بر داعش در « :نوشته بود» برجام و پیروزي بر داعش«آرمان در مطلبی با عنوان 

اگر برجام . هاي اقتصادي و سیاسی ناشی از برجام بوده است بخش مهمی حاصل گشایش

  (!)».نبود، داعش بود

  باشید رپذی مسئولیت

با انتقاد از عملکرد دولت در » پرواز دالر«طلب بهار در گزارشی با عنوان  روزنامه اصالح

بانک مرکزي در اظهارنظري افزایش نرخ دالر را در این روزها  ئیسر«: حوزه ارز نوشت

یا  ،ارز در این روزهاکننده نرخ  افزایش نگران نامیدن» طبیعی«! طبیعی عنوان کرده است

به طور طبیعی نخواهد توانست سبب تغییري در ي تیم اقتصاددر عملی موجود  سکوت و بی

الن کل بانک مرکزي و دیگر مسئو ئیسآید که الزم است ر به نظر می. شود وضعیتاین 

مخفی شدن از پذیرانه از خود نشان داده و به جاي  اقتصادي دولت رفتاري مسئولیت

این مسئله و فصل و هاي خود براي حل برنامه ،رفع تکلیف سرهایی از  پاسخن دادیا  ها رسانه

 ».ثباتی ارزي را براي مردم تشریح کنند همچنین دالیل این بی

  کوتاه اخبار ▼

 مالی اختالفات دلیل به کوزو اي ترکیه شرکت حالی در◄ 

 گروگان را مهر مسکن واحدهاي پردیس عمران شرکت با

 ازاي در شرکت اینها حاکی است خبر که بود گرفته

 واحدها از بخشی تحویل به حاضر تومان میلیارد 5 دریافت

 11 فاز در کوزو اي ترکیه شرکت شود، گفته می .است شده

  .دارد ساخت دست در را واحد هزار 30 از بیش پردیس

 میالدي 2035 سال تا اعالم کرد روسیه مرکزي بانک◄ 

 شامل اوراسیا اقتصادي اتحادیه در روسیه روبل از استفاده

 قرقیزستان و ارمنستان بالروس، قزاقستان، روسیه، کشورهاي

 در روسیه روبل از استفاده میزاناکنون . شد خواهد بیشتر

 بوده و دالر یاردمیل 69 معادل اتحادیه این تجاري معامالت

  .است میلیارد 5 معادل یورو و میلیارد 18 تنها دالر سهم

 پرداخت دربارهتهران  شوراي عضو ،پور حکیمی احمد◄ 

 مختلف اشکال به مردم: گفت تهران در بزرگراهی عوارض

 که حالی در آنها .کنند می پرداخت عوارض تردد براي

 سال از نیمی تنها اما ؛کنند می پرداخت را سال یک عوارض

 عوارض پرداخت در واقع،. دارند را شهر در تردد امکان

  .نیست پذیرش قابل وجه هیچ به بزرگراهی

توصیه کردیم « اینکه؛ با بیان ئیهقضا  رئیس قوه ◄

دگان و آشوبگران تفکیک قائل خور ها میان فریب دادستان

به این سمت سوق  نبایدمسئله منتها : تأکید کرد ،»شوند

داده شود که به اصل برخورد با افراد شرور، تخریبگران و 

  .مرتبطان با بیگانه اشکال بگیرند

 و کار تعاون، وزارت اجتماعی رفاه معاون ،»میدري«◄ 

 باال درآمدي هاي دهک بررسی با: کرد اعالم اجتماعی رفاه

 مالیاتی سابقه بدون ثروتمند خانوار هزار 300 شد مشخص

 معرفی مالیاتی امور سازمان به دارند که وجود کشور در

  .شدند

ما با هیچ : گفتخارجه امور  معاون سیاسی وزیر◄ 

وشکی خود نه مذاکره کردیم، نه کشوري درباره مسائل م

ر حال حاضر درباره حتی د. کنیم و نه خواهیم کرد می

  .اي نداریم اي هم با کسی مذاکره موضوعات منطقه

وزارت دفاع یمن اعالم کرد که در پی حمله موشکی ◄ 

مزدور عبدربه منصور هادي  42به پادگان الخیامی در تعز، 

جمهور فراري و مستعفی یمن به هالکت رسیده و  رئیس

 .نفر نیز زخمی شدند 50

وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهاي  نتانیاهو نخست◄ 

پایه علیه ایران گفت که اسرائیل تمام تالش خود را  بی

د به ده انجام داده و اجازه نمیبراي متوقف کردن ایران 

  .اي دست پیدا کند سالح هسته

رئیس کمیسیون سالمت شوراي  ،نوري زهرا صدراعظم◄ 

ه د کرددر جلسه شوراي شهر پیشنها به تازگیشهر تهران 

دیدگان حوادث دي ماه  است که کارگروه دلجویی از آسیب

 !تهران ایجاد شود


