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وین؛ سخت و چالشی

همزمان با دومین روز از دور دوم مذاکرات برجامی در وین ،ایران از
دستیابی به اورانیوم «تا  ۶۰درصد غنی شده» خبر داد

••شرق-این روزنامه با تیتر "تقابل کرونایی رئیس
و وزیر" نوشت :آمار روزانه فوتیها به باالی۳۰۰نفر
رسیدهودراینمیانطعنههایپیدرپیدولتیهابه
یکدیگرازاتفاقاتیاستکهفقطبایدنظار هکرد؛وزیر
بهداشت از بیمباالتیهای دولت گالیه میکند و
روحانیورئیسدفترشپاسخاورامیدهند.
••کیهان -این روزنامه نوشت:واقعیت این است
که گوگل «آگاهانه» یک سری نتایجی را به شما ارائه
میدهد که اتفاق ًا کامال گزینششده هستند .به این
ترتیب ،کاربران اینترنتی عم ً
ال مجبور هستند از
میانمجموعهایمحدودازگزینههاییانتخابکنند
کهگوگلقب ً
البرایآنهاگزینشکردهاست.فضای
مجازیدرایرانبهعنوانکشوریکهتحوالتسیاسی
آنبرایغربوبهویژهایاالتمتحدهبسیارمهماست
مطمئنا بسیار مدیریت شده است و بعید هم نیست
که شبکههای اجتماعی را برای انتخابات پیشرو
مدیریت کرده باشد تا مردم را در تصمیمگیریهای
خود دچارابهامکند.
••آرمــان ملی – غالمعلی رجایی فعال سیاسی
اصالحطلب در مصاحبه با این روزنامه گفت « :با
خروج آقای سید حسن خمینی که من نمیدانم که
حتیچقدرجدیبودگزینههاییمثلآقایپزشکیان
و عارف مطرح هستند که به نظرم نه تنها گزینههای
خوبینیستندبلکهگزینههاییمستعدبرایشکست
خوردن در انتخاباتند .گزینهای که اصالحطلبان
میتوانندرویویاجماعکنندکهشوریایجادکند
البتهنهشورسابقراشخصآقایخاتمیاست».
••شرق – این روزنامه در گزارشی با تیتر «بازگشت
به جلیلی در غیاب رئیسی» نوشت« :قاضیزاده
هاشمی،سعیدجلیلیوعلینیکزادهمبهگزینههای
شورایوحدتاصولگرایاناضافهشدند.اینسهنفر
ازچهرههاینزدیکبهجبههپایداریاندکهمیتوانند
همزمان گزینه هر دو جریان جبهه پایداری و شورای
وحــدت هم باشند .در میان این ها شانس سعید
جلیلیازهمهبیشتراست».

انعکاس
••نامهنیوزنوشت:علیمحمدنمازی،عضوحزب
کارگزاران در پاسخ به این که اصالح طلبان بعد از
سیدحسنخمینیسراغچهکسیمیروند؟گفت:
«حزبکارگزارانکهازابتداآقایمحسنهاشمیرا
بهعنوانگزینهداشتودرکناراوظریفراهممطرح
کــرده بــود .اکنون قطعا حزب هم فعاالنهتر عمل
میکندضمناینکهآقایمهندسجهانگیریهماز
جملهگزینههایاحتمالیاستکهبااورایزنیهایی
میشود.بهاضافهاینکهممکناستاصالحطلبان
حتی سراغ افرادی بروند که تا کنون اسمی از آنان
مطرحنبوده،اماویژگیهایالزمرادارند».
••انتخابنوشت :معصومهابتکارمعاونامورزنان
و خانواده رئیس جمهوری از زنان شایسته و توانمند
خواست تا از حق دخالت در سرنوشت خــود در
انتخاباتریاستجمهوریاستفادهکنندوداوطلب
شوند .وی افزود :نیمی از آرای ماخوذه در انتخابات
مربوطبهآرایزنانبودهوحتیدرانتخاباتسال۹۶
درصدحضورزنانوراییکهبهآقایروحانیدادهاند،
بیشترازمردانبودهاست.شوراینگهبانهمتاکنون
خالفاینمطلبرااعالمنکردهونگفتهاستکهزنان
نمیتوانندنامزدشوند؛پسکلمهرجلمحدودیتیاز
نظرجنسیتندارد.
••اعتماد آنالین نوشت :روزنامه وطن امروز به
دلیلتکرارچندبارهتوهینبهرئیسجمهورازسوی
هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت .در پی درج
یک تیتر موهن روی عکسی از رئیسجمهور در
صفحهاولاینروزنامهدرتاریخ 22فروردینماهمدیر
مسئول این روزنامه به هیئت نظارت بر مطبوعات
فراخوانده شده و به دلیل این که این چندمین بار
است که چنین اقدامی از سوی این نشریه صورت
میگیرد،با تذکررسمیهیئتنظارتبرمطبوعات
مواجهشدهاست.
••جهان نیوز مدعی شد  :محمدعطریانفر،عضو
شــورای مرکزی حزب کارگزاران در تذکری مثال
دلسوزانه و بامزه به اصولگرایان ،حضور دوباره آیت
ا...رئیسیدرانتخاباتراباحضورمهدیکروبیدر
سال  88بعد از شکست در سال  84مقایسه کرده
و گفته است  :اگر آقای رئیسی بیایند باید معادالت
را به گونه ای دیگر مطالعه کنیم .باالخره تجربه۱۶
میلیونرایبرایایشانتجربهمهمیاستولیمن
میخواهمتوصیهکنماگرچنانچهجریاناصولگرا
به این داستان دل بسته است ،حادثه آقای کروبی را
از نظر دور ندارد.در واقع حتما کاندیدا شدن برای
دومینباربهمعنایبیشترشدنآرانیست.

هـــادی محمدی – هــمــزمــان بــا دســتــاورد
مهم هسته ای در تهران و تهیه اولین محصول
اورانیوم 60درصــد غنی شده در نطنز ظرف
 36ساعت ،در وین نیز دیپلمات های ایرانی در
یک نبرد دیپلماتیک مشغول چانه زنی با 4+1
بــرای حاکم کــردن حــرف منطقی کشورمان
برای برداشتن همه تحریم ها توسط آمریکا،
راستی آزمایی و سپس انجام تعهدات از سوی
ایــران هستند  .پنج شنبه در حالی دور جدید
مذاکرات -که به قول عراقچی رئیس هیئت
ایرانی چالشی برگزار شد -به پایان رسید که
طرفهاقبولکردندتانشستهایکارشناسی
با موضوعات هسته ای و رفع تحریم ها برگزار
شود و هیئت های معاونان نیز در وین بمانند تا
نتیجهایننشستهارابررسیکنند.بهنظر می
رسد با تاکید رهبر انقالب مبنی بر فرسایشی
نشدن مذاکرات  ،سرعت مذاکرات باال رفته
و فعالیت ها برای یافتن راهی مناسب که بن
بست موجود را پایان دهد افزایش یافته است.
محمدجوادظریفهمباردیگرتاکیدکردهرگز
موافقمذاکرهبرایمذاکرهنیستیم.ابتداروزپنج
شنبه سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر
امورخارجهورئیسهیئتایرانیشرکتکننده
در مذاکرات وین پیش از نشست کمیسیون
مشترکبرجامدراظهاراتیگفت:بارهاگفتیم
ما به هیچ وجه دنبال مذاکرات فرسایشی و
مذاکراتیکهفقطزمانبروهدفشمذاکرهبرای
مذاکره باشد ،نیستیم .این را امروز به روشنی
خواهیم گفت و در همین مسیر هم حرکت
خواهیم کرد .اگر مذاکرات به سمت سازنده
ای که انتظار داریم پیش برود طبیعتا ادامه می
یابدوگرنهمتوقفخواهدشد.پسازآننشست
کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان
و مدیران کل وزارت خارجه های ایران و ۴+۱
(آلمان ،فرانسه ،روسیه ،چین و انگلیس) و
نماینده اتحادیه اروپــا در گرند هتل شهر وین
پایتخت اتریش آغاز شد و پس از دو ساعت پایان
یافتوقرارشدنشستهایدوگروهکارشناسی
که از هفته گذشته به طــور مــوازی به منظور
رایزنیهایفنیدردوحوزهرفعتحریمومسائل
هستهای آغاز به کار کرده اند ،ادامه یابد و نتایج
نشستهابهکمیسیونمشترکاعالمشود.
▪عراقچی:نشستوینبسیارجدیو
چالشیبود

عراقچی در گفت وگویی بعد از نشست گفت:
جلسهبسیارجدیوحتیچالشیبود.تحوالتی
که بین این جلسه و جلسه قبل داشتیم از جمله
حادثهنطنزو...فضایجلسهرابهشدتچالشی
کرده بود و بحث ها از هر دو طرف خیلی جدی
و متاثر از اتفاقات این مدت بود.وی درباره این
که آیا دو طرف توانستند لیست ها را آماده کنند
و موارد اختالفی چیست؟ گفت :لیست ها در
حال آماده شدن است و موضع ما این است که
همه تحریم ها باید برداشته شود و فهرستی که
تهیه می شود کامل و شامل باشد .قرار است
گروه های کاری کار خودشان را جدی تر جلو
ببرند .همه کشورها از جمله سه کشور اروپایی
این توافق را دارند که در مرحله ای هستیم که
دیگرنیازیبهبحثهایکلیوجودنداردوباید
واردکارشدولیستهاراتهیهونهاییکردوبعد
درباره اختالفات صحبت کرد تا لیست نهایی
تهیه شود .وقتی این قطعی شد مرحله بعدی
آن است که راستی آزمایی را تعیین کنیم که آن
هم بحث و مذاکرات خودش را دارد .عراقچی
دربارهنشستبعدیکمیسیونمشترکبرجام
نیزگفت:گروههایکاریکارشانرااالنشروع
میکنندوهرزمانالزمباشدنشستکمیسیون
مشترک برگزار شود که کمکی به کار کارگروه
ها باشد و بخواهد گزارش های آن ها را بشنود
و راهگشایی کند ما این کار را انجام می دهیم.
همه در وین حضور دارنــد و در صــورت اقتضا
جلسهراتشکیلخواهیمداد.ویگفتکههنوز
زمانی برای نشست بعدی کمیسیون مشترک
مشخص نشده است.با این حال،یک دیپلمات
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اروپایی به الجزیره گفت که مذاکرات وین به
مرحلهتصمیمگیرینهاییدرتهرانوواشنگتن
رسیده است.محمد جــواد ظریف وزیــر امور
خارجه نیز با بیان این که زمان و مدت مذاکره
را تنها منافع ملی تعیین میکند ،تصریح کرد:
توصیهرهبریبهامتناعاز«مذاکراتفرساینده»
همواره چراغ راه ما بوده است« .مذاکره برای
مذاکره» را تجربهای ناموفق میدانستیم و تنها
برای دستیابی به اهدف ملی مذاکره کردهایم.
همان طور که در چهار سال گذشته ،مذاکره
منتهی به گرفتن عکس یادگاری را نپذیرفتیم،
امروزنیزازمذاکرهبرایمذاکره،باجدیتامتناع
خواهیم کرد.ظریف همچنین در یادداشت
اینستاگرامینوشت:ازمخالفانمیخواهمکه
آرزویفرسایندگیمذاکرات،تعویقگرهگشایی
ازتحریموتأخیردراحیایبرجامراکناربگذارند.
▪ صالحی:بامدادجمعهغنیسازی
60درصد حاصلشد

امابهترینخبرروزگذشتهراعلیاکبرصالحی
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در تهران
دادوباتاییدغنیسازی ۶۰درصددرتاسیسات
غنی سازی نطنز و این که غنی سازی با قوت
در این تاسیسات جلو می رود ،گفت :محصول
 ۶۰درصدی که االن می گیریم حدود  ۹گرم
در ساعت است.وی افزود:اقدام بزرگی انجام
شده و با آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس
شورایاسالمیهموارهدرتماسهستیم؛مادر
چارچوب قانون اقدام راهبردی عمل کردیم و
سیرتحوالتفعالیتهایهستهایدرچارچوب
قانونرابهاستحضارایشانمیرسانیم.صالحی
افــزود :امــروز (جمعه) نزدیک سحر به اطالع
ایشانایندستاوردبزرگرارساندموایشانهم
اعالم کردند .از وی و رئیس کمیسیون امنیت
ملی قدردانیمیکنمکهبهلحاظمسائلمالی
ودیگرمواردکمکمیکنندکهقانونمجلسرا
بهپیشببریم.صالحیگفت:چهارشنبهدستور
راهاندازی ۶۰درصدرادادیمو ۴۰دقیقهبامداد
جمعهمحصول ۶۰درصدراگرفتیم.محصولی
کهاالنمیگیریمحدود ۹گرمدرساعتاست.
دارند روی چیدمان زنجیره ها کار می کنند که
تولید ۶۰درصدماکمترمیشودوممکناست
به ۵تا ۶گرمبرسد.اماباایندوزنجیرههمزمان
 ۲۰درصدهمتولیدمیکنیم.ویافزود:هم۶۰
درصدتولیدمیکنیموبایکتزریقهمزمانهم
 ۲۰درصد تولید می کنیم که ظرف یکی دو روز
آینده بهینه سازی ها به پایان می رسد .رئیس
سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :االن هر غنایی
را اراده کنیم ،امکان پذیر است و لحظه ای قادر
بهاینکارهستیم.ویهمچنینتصریحکردکه
بعد از خرابکاری نطنز هیچ آلودگی در آن محل
نیست و افزود :اگر آلودگی بود نمی گذاشتیم
عزیزانمان در آن محیط کار کنند و اگر آلودگی
بود بازرسان از محل بازرسی نمی کردند .هیچ
لحظه ای غنی سازی در نطنز قطع نشد و غنی
سازیباقوت ادامهمییابد.دریکیازسالنها
مامشکلپیداکردیم،ولیسالنهایمتعددی
داریــم و غنی سازی با قوت همچنان جلو می
رود .رئیس سازمان انــرژی اتمی اظهار کرد:
60درصد کاربردهای متفاوتی دارد و یکی از
کاربردهای آن برای تولید رادیودارو است و ما
با ۲۰درصدهممیتوانیمچنینکاریراانجام
دهیم .وقتی غنا باال می رود راندمان ما باال می
رود و میزان مولیبدن بیشتر می شود و زمان
تولیدکوتاهترمیشود.

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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سیدحسنخمینی:کارینمیکنمکهبه
جمهوریاسالمیلطمهبخورد
درمملکتیکهوضعمرغاینگونهاست،ادامهوضعفعلیبهمعنایتوزیعفقراست.به
عنوانیککنشگردرعرصهحضورخواهمداشت
حجت االســام سید حسن خمینی در دیــدار با
دبیرکلواعضایشورایمرکزیحزباعتمادملی
ضمن تشریح وضعیت کنونی کشور به مسئله
حضور خــود در انتخابات پیش روی ریاست
جمهوری پرداخت و تأکید کــرد :واقعیت این
است که اصال خودم بنای حضور نداشتم؛ برای
این که احساس مسئولیت نمی کــردم و معتقد
بــودم افــراد زیــادی بــرای تصدی این مسئولیت
حضور دارند .این تصمیم پابرجا بود تا این که با
پیش بینی ها و ارزیابی های قابل توجهی مواجه
شدیم.اینرابگویمکهبیشازاقبالافرادوجریان
های خاص که به نوبه خود بسیار ارزشمند است،
اقبال مردمی برای من مهم بود و از همین رو بود
که ارزیابی ها برای من مهم بود .وی افزود :تنها
ـردد کرده
عاملی که من را در تصمیم گیری مـ ّ
بود  -البته تصمیم هم نگرفته بودم  -این بود که
نکند فردای قیامت پیش خدا ،روح امام ،شهدا و
آیندگانبگویندیکموقعیکاریازشمامیآمدو
نکردید.فرایندشوراینگهبانهمخیلیبرایممهم
نبود.اگرهمردمیکردنداتفاقمهمینمیافتاد.
به گزارش تسنیم،وی تأکید کرد :همه نسبت به
مملکت،آینده،فرزندانمانوگذشتهتاریخیمان
مسئولیت داریــم؛ تلقی من هم این بود که شاید
بتوانیم کاری کنیم که این امر درباره شخص بنده
دیگرامکانشفراهمنیست،امانهبهاینمعناکهبه
عنوان یک کنشگر ،فعال ،توصیه کننده و همدل
حضورنداشتهباشم؛بلکهدرعرصهحضورخواهم
داشت.سیدحسنخمینیبیانکرد:توجهکنید
که امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود نمی
خواهیم جمهوری اسالمی از بین بــرود و هیچ
کس نباید چنین توقعی داشته باشد و اگر کسی
روزی می خواهد به بنده اقبال کند بداند که ما تا
آخرین لحظه هیچ وقت هیچ کاری نمی کنیم که
جمهوری اسالمی بخواهد لطمه ببیند و اگر هم
احیاناکاریانجاممیدهیمبرایایننکته(حفظ
جمهوری اسالمی) است .بنابراین اگر فکر کنیم
یککاربهفرایندیمیرسدکهنتیجهاشتضعیف
کالن مملکت و جمهوری اسالمی است ،به نظر

من مصلحتی بر آن مترتب نیست .البته هرگز از
اصول خود عدول نمی کنیم و صالح کشور را نیز
در همین می دانیم .آینده ایران و مردم کشورمان
را هم چندان متفاوت از آینده جمهوری اسالمی
نمی دانــم .یعنی معتقدم به هر حــال ایــن دو با
هم پیوند دارند .باالخره ما عرق دینی ،شیعی و
اسالمیداریمونمیتوانیمنسبتبهتاریخبزرگی
هم که پشت سرمان هست بی تفاوت باشیم.
وی همچنین گفت :امــروز وضع معیشت مردم
در دوره بسیار سختی است .البته ما هنوز به فقر
نسلیبرنخوردهوبهفقرفرهنگیهمنرسیدهایم،
ولی اگر فقر اقتصادی تا یکی ،دو نسل ادامه یابد،
کار ممکن است به فقر فرهنگی بکشد .در چنین
شرایطیطبقهمتوسطمامدامضعیفترمیشود
ودراینشرایطهرشعارپوپولیستیمیتواندموج
ایجاد کند و این امر برای کشور بسیار خطرناک
است.سید حسن خمینی خاطرنشان کــرد :تا
وقتی نتوانیم بر تحریم ها فائق آییم وضع همین
است.دوستاناقتصاددانهموارهگفتهاندکه اگر
درایرانکاالی استراتژیک«نفت» ازگردونهخارج
شود ،تفاوت بین بهترین دولت و بدترین دولت،
فقط 20درصداست.پسبرایحلمشکلماباید
عزت مندانه مشکلمان را با دنیا حل کنیم .امروز
غربیهامارا گیرانداختهاندوخوبهمازوضعما
اطالع دارند .وی بیان کرد :در مملکتی که وضع
مرغ این گونه است و نمی تواند مشکل را جمع
کند،ادامهوضعفعلیهرقدرهمبامدیریتهمراه
باشد ،به معنای توزیع فقر است .باید تحریم ها
برطرفشودوبهطوراساسیاقتصادساماندهی
وبازسازیشود.

روحانی :دوران دولت ما دهه نجات ملی بود
رئیسجمهوردرحالیدهه 90رادههنجاتملینامیدکهکاربرانوآمارواعدادنظردیگریدارند!
اظهارات رئیس جمهور در خصوص موفقیت دولت
در یک دهه اخیر و این که دهه  90را می توان دهه
نجات ملی نامید ،با واکنش های زیادی همراه شد.
حجتاالسالمروحانیدرسخناناخیرخودبااشاره
به این که به غیر از یکی ،دو سال ابتدایی دهه 90
بقیه آن متعلق به دولت یازدهم و دوازدهم بود ،تاکید
کرد که این دهه ،دهه ای بود که دولت با دو چالش
مهم سیاسی و دیپلماسی مواجه بود که در هر دو بار
توانست دشمنان را شکست بدهد و از همین رو اگر
دهه 90دههپیروزیونجاتملینامیدهشوداشتباه
نگفتیم «:دهه  ۹۰و دهه پایانی به  ۱۴۰۰رسیدیم
که این دهه  ۹۰برای دولت یازدهم و دوازدهم است
تقریب ًاجزیکی،دوسالاول،یکسالوخردهایازآن
بگذریم همهاش برای این دولت است .در این دولت
کهبایددههچهارمانقالباسمشرابگذاریم،بگوییم
دهه ۶۰دههجنگبود،دهه ۷۰مث ً
الدههسازندگی
بود و بعد تحوالتی که داشتیم در دهه ۸۰و دهه،۹۰
دههای بود که  ۲بار در دنیای سیاست و دیپلماسی
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به میدان آمدیم و در  ۲بار دشمنانمان را شکاندیم،
اگر بگوییم این دهه ،دهه پیروزی و نجات ملی است
اشتباه نگفتیم ،اگر بگوییم این دهه ،دهه پیشرفت
در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه کشور
ناصوابنگفتیم،کاربسیارعظیموبزرگیانجامگرفت
بخشیازاینکارها،مربوطبهبخشنفتماست».در
اینبیناماایناظهاراتروحانیونامیدندهه 90به
دهه نجات ملی و پیشرفت ،با واکنش های زیادی در
فضای مجازی همراه شد .کاربری در این باره نوشته
بود «:وقتی کل دولت یازدهم و دوازدهم به برداشته
شدن تحریم ها گره خــورده و آب خــوردن مردم نیز
بسته به باز و بست شدن شیر تحریم هاست ،اگرچه
همچنانتحریمهاباقیاستاماباالخرهایندههدهه
نجاتملیاست!»درعینحالکاربردیگرینوشت«:
بیانصافنباشیممادرایندورهبایکیازدیوانهترین
روسای جمهور آمریکا هم دوره بودیم و تدبیر دولت
در جلوگیری از تنش موفق بوده » یا کاربر دیگری با
بیاناینکهمعنی«نجاتروهمفهمیدیم»دراینباره
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ویژه های خراسان
ابالغیهروحانیبرایاستفادهبهترازظرفیت
سربازان
بر اساس ابالغیه جدید رئیس جمهور به تعدادی از
نهادهایمسئولدرکشورمان،مقررشدهبهپیشنهاد
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،به موضوع
ســربــازان نخبه در کشور توجه بیشتری شــود و با
طراحیوپیادهسازیسازوکاربهرهگیریازظرفیت
سربازانمحققوازآنهادرتحقیقاتوتوسعهعلومو
فناوری های دفاعی و امنیتی کشور با رویکرد آینده
سازینیروهایجوانونخبهاستفادهشود.

خبرخوشدربارهحقوقومزایایکارمندان
قراردادی
طبق نامه دو مقام مهم اجرایی به تعدادی از سازمان
ها و ادارات دولتی ،به آن ها اعــام شــده حسب
تصمیمات جدید اتخاذ شــده ،از ابتدای امسال
حقوقومزایایکارمندانقراردادکارمعیندستگاه
های اجرایی ،معادل  100درصد حقوق و مزایای
کارمندان پیمانی همتراز تعیین می شود و مصوبه
قبلی مورخ بهمن سال  98که این محاسبه را 80
درصد در نظر گرفته بود ،دیگر مبنای محاسبات
حقوقومزایایاینکارمنداننخواهدبود.

بدون تیتر
دادستانی دانمارک سه عضو االحوازیه را
به تامین مالی و ترویج تروریسم علیه ایران
متهم کرده است .این افــراد به همکاری با
دستگا ههای امنیتی عربستان سعودی در
ایــن زمینه متهم شــد هانــد .پیشتر سرویس
اطالعات و امنیت دانمارک از بازداشت سه
عضو "جنبش عربی آزادیبخش االحواز" به
اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی خبر
داده بود.به گــزارش ایرنا؛«بوش آنــدرس»
رئیس سرویس اطالعات و امنیت دانمارک
درباره این سه گفته است که آن ها در فاصله
ســا لهــای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۸داخــل خاک
دانمارک برای سرویس اطالعاتی عربستان
جاسوسی میکردند.

نوشته بود «:آقای روحانی این که سفره مردم روز به
روزکوچیک تر شده وقدرت خرید طی دولت یازدهم
و دوازدهم به مراتب پایین اومده ،کجاش پیشرفته،
دربارهدیپلماسیهمکهقراربودتحریمهاروبردارین
وحتیبارفتنترامپهمتحریمهابرداشتهنشدهوما
ثمرهایندیپلماسیشماروسرسفرههامونندیدیم».
در همین زمینه دنیای اقتصاد ،در مقایسه آماری
میزان تورم در 8دهه اخیر  ،نوشت «:داستان تورم در
هشتدههگذشتهحاکیازآناستکهبیشترینرشد
شاخصقیمتهادردهه ۹۰شمسیثبتشدهاست.
متوسطقیمتهادردهه ۹۰تقریبا ۹برابرشدونشان
میدهد بزرگترین کاهش ارزش پول ملی در این
دهه ثبت شده است ».دنیای اقتصاد   سپس نگاهی
به میزان رشد اقتصادی  8دهه اخیر داشته و ادامه
می دهد «:در کنار آمار تورم ،رشد اقتصادی منفی،
کاهش رشد سرمایهگذاری و فقدان یک نقشه راه
روشن اقتصادی باعث شد در این دهه رفاه خانوارها
با یک تهدید بزرگ روبهرو شود .اگرچه در دهه ۷۰
رشد شاخص قیمتها مشابه دهه  ۹۰بود ،اما در آن
زمان،سایرشاخصهایاقتصادیدروضعیتبهتری
قرار داشتند و حتی چشمانداز پایان دهه  ۷۰بسیار
امیدوارکنندهترازدهه ۹۰بود».

