
کرمانشاه پانزدهمین شهید مدافع حرم خود را تقدیم کرد

حمله  لیزری به خلبانان نظامی امریکا در اقیانوس آرام

پاس�دار  دوم  س�رتیپ  س�ردار 
حاج ش�اهرخ دایی پور ک�ه عمر خود 
را در مس�یر اعت�ای نظام اس�امی 
صرف کرده بود، روز جمعه اول تیرماه 
1397 در ش�هر البوکمال س�وریه به 
شهادت رس�ید تا اس�تان کرمانشاه 
پانزدهمی�ن ش�هید خ�ود را تقدیم 
دف�اع از حریم اهل بیت کرده باش�د. 
س��ردار دایی پور ک��ه از رزمن��دگان و 
فرماندهان جنگ تحمیلی بود، مدتی 
نیز به عنوان فرمانده ی��گان ضد زره و 
ادوات ق��رارگاه نج��ف در دوران دفاع 
مق��دس فعالیت می ک��رد. وی پس از 
پایان دفاع مقدس به عنوان یک مربی 
و پیشکس��وت، تجربیات خ��ود را در 
خدمت جوان��ان قرار می داد.  س��ردار 
مراد عل��ی محمدی، مدی��رکل حفظ 
آثار و نش��ر ارزش های دف��اع مقدس 

استان کرمانش��اه و از همرزمان شهید 
دایی پور در گفت وگو با » جوان « اظهار 
داشت: ش��هید دایی پور به عنوان یکی 
از پیشکس��وتان جهادی از فرماندهان 
تیپ تخصصی ض��د زره 203 قرارگاه 
نجف اشرف در غرب کشور بود و جنگ 

ضدزره را تدریس می کرد.  
س��ردار محمدی در ادامه بیان داشت: 
این شهید بزرگوار در پرونده افتخاراتش 
مدرسی غواصی در س��طح بین المللی 
را داش��ت. همچنین مربی  موشک تاو 
و ض��دزره، فرماندهی ی��گان ضد زره و 
ادوات ق��رارگاه نج��ف در دوران دفاع 
مقدس، مربی ضد زره برای رزمندگان 
حزب اهلل لبنان و نیز مستشاری ضد زره و 
فرماندهی صحنه نبرد در سوریه از دیگر 
فعالیت های شهید دایی پور بود. ایشان 
عالوه بر مس��ائل نظامی در بعد ورزش 
هم فعالیت  های چش��مگیری داشت و 

قهرمان کشتی نیروهای مسلح بود. 
وی در مورد ویژگی های اخالقی شهید 
دایی پور نیز گفت: شجاعت ایشان زبانزد 
همگان بود. اهل سخاوت و بسیار خوش 
اخالق بود. نزد رزمندگان کرمانشاهی به 

صفات نیک پهلوانی شهرت داشت. 
محمدی افزود: سردار دایی پور همیشه 
چهره ای بشاش و خندان داشت و در اوج 
سختی  ها با چهره ش��اداب کار می کرد. 
چنانکه دیگ��ر رزمن��دگان از او روحیه 
می گرفتند. م��ن در دوره دافوس و بعد 
از آن با ایش��ان ارتباط داش��تم، معلمی 
بودند که ما همواره در حال یاد گرفتن از 
ایشان بودیم.   سردار دایی پور در دو سال 
اخیر در سوریه به عنوان مستشار نظامی 
حضور داشت و نقش مؤثری در پاکسازی 
مناطقی در ش��رق س��وریه که آلوده به 
عناصر داعش بودند ایف��ا می کرد. پیکر 
این شهید امروز یک ش��نبه سوم تیرماه 
به میهن باز می گردد که جزئیات مراسم 
تشییع پیکرشان متعاقباً اعالم می شود. 
از این سردار ش��هید دو دختر به یادگار 

مانده است. 

خلبانان نظامی امریکا از  پرتاب اشعه های لیزری   جهان
به سوی خود حین عملیات در اقیانوس آرام خبر دادند. 
به نوشته وبگاه »بیزینس اینس��ایدر «، خلبانان امریکایی 
گفته اند که در ماه های اخیر بیش از 20 مورد حمله لیزری 
علیه آنها رخ داده است. بر اساس این گزارش، این حمله   ها 
همگی در نزدیکی دریای چین جنوبی که اغلب نظامیان 
چینی و مردم عادی حضور دارند، رخ داده اس��ت. وزارت 
دفاع امریکا )پنتاگون( چندی پی��ش از وقوع حمله های 
لیزری علیه خلبانان نظامی خود در جیبوتی واقع در آفریقا 
خبر داده بود. مقام های امریکایی گفته اند که هنوز مشخص 
نیست چه کشوری پشت این حمله های لیزری قرار دارد. 
در این گزارش ذکر شده که حمله های لیزری از قایق های 

ماهیگیری با پرچم چین به سوی خلبانان امریکایی انجام 
شده است. مقام های امریکایی همچنین گفتند که در حال 
حاضر اعتقاد ندارند ارتش چین پش��ت این حوادث قرار 
دارد، اما با توجه به مسائل اخیر در جیبوتی نمی تواند کاماًل 

از این قاعده مستثنا باشد.
 امریکایی   ها می گویند ممکن است ماهیگیران چینی یا 
افرادی از کش��ورهای دیگر منطقه این کار را انجام داده 
باش��ند تا خلبانان امریکایی را آزار و اذی��ت کنند. در این 
گزارش به نوع هواپیمای هدف قرار گرفته اش��اره نشده 
است. این منبع خبری نوشت: وزارت دفاع امریکا پس از 
حوادث جیبوتی، شکایت رسمی را به چین ارسال کرد و 
از دولت این کشور خواستار بررسی این قضیه شد. بخش 
ایمنی پرواز امریکا نیز چندی پیش به خلبانان خود نسبت 

به احتیاط ش��دید به خاطر پرتاب لیزرهای قدرتمند به 
سمت آنها از پایگاه  نظامی چین در جیبوتی هشدار داده 
بود. بر اس��اس این گزارش، مقام های بخش امنیت پرواز 
امریکا به خلبانان خود در زمینه پرتاب اشعه لیزر هشدار 
جدی  داده اند. در این هشدار به مکان ارسال این اشعه   ها از 
فاصله 75 متری در پایگاه دریایی چین در جیبوتی اشاره 
شده است. در این هشدار همچنین بر لزوم مراقبت جدی 
حین پ��رواز در نزدیکی این منطقه تأکید ش��ده و بخش 
ایمنی پرواز امریکا این اقدام را غیرقانونی دانست. جیبوتی 
در منطقه ای راهبردی در شرق آفریقا واقع است و امریکا 
نیز در این کشور یک پایگاه کوچک نظامی به نام »کمپ 
لمونییر « دارد. پایگاه نظامی چین نیز در جیبوتی اولین 

پایگاه برون مرزی این کشور محسوب می شود. 

وقت کارنامه ۳ ماهه حمایت از کاالي ایراني
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سه ماه از سال ۹7 سپري شد و وقت آن است که دستگاه هاي 

سيد عبداهلل متوليان
مس��ئول و دولتمردان کارنامه خود را در ح��وزه حمایت از   يادداشت

کاالي ایراني به صورت شفاف به مردم عرضه کنند. موضوع 
تحقق شعار سال هرگز نباید میان هیاهو و جنجال هاي تبلیغي کاذب و آدرس هاي عوضي 
گم شود. به رغم اینکه شیطان بزرگ عالوه براینکه طي سه سال گذشته هرگز به برجام 
متعهد نبود اما باالخره از برجام به شکل ظاهري هم خارج شده و آب پاکي را روي دست 
برجام ریخته و با تصریح و تأکید مقام معظم رهبري و انتظارات به حق مردم مقرر گردید 
دولتمردان به ط��ور مطلق تکیه خود ب��ه برجام را ره��ا نموده و بر اس��اس ظرفیت ها و 
اولویت هاي داخلي نس��بت به موضوع اقتصاد نگاهي جهادي و انقالبي داش��ته باش��ند 
متأسفانه واژه برجام نس��بت به ش��عار حمایت از کاالي ایراني از بسامد بیشتري در بین 
دولتمردان برخوردار بوده  و مردم تغییر محسوسي در باره تحقق شعار سال ۹7 احساس 

نمي کنند. 
طي سه ماه گذش��ته به ویژه در فروردین ماه دس��تگاه ها، نهادها، ارگان ها، وزارتخانه ها و 
س��ازمان هاي دولتي و همچنین افراد حقیقي و حقوقي در کنار اصحاب قلم و رسانه در 
اوصاف حمایت از کاالي ایراني صدها مقاله و یادداشت نوشته و در باره الزامات، استراتژي، 
سیاست ها، موانع، راهکارها و... اطالع رس��اني کرده اند و اینک در آغازین روزهاي فصل 
دوم سال مردم بي صبرانه منتظر گزارش عملکرد مسئوالن و دولتمردان در این خصوص 
هس��تند. همین چند روز پیش بود )30 خرداد( که مقام معظم رهبري خطاب به هیئت 
رئیسه و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي تأکید فرمودند: »شاخص کّمي براي ارزیابي 
کافي نیست؛ اینکه ما چه تعداد مصّوبه گذراندیم، کافي نیست؛ بایستي مشّخص بشود که 
وزن این مصّوبه ها در اداره  کشور چقدر است؛ چون شما مدیر کشورید و قانونگذار کشور و 
ریل گذاِر حرکِت اجرا شما هستید، یعني این بخش مهم از مدیریت در اختیار شما است؛ 
این چیزي که تصویب شده اس��ت، چقدر در رفع مشکالت و پیش��رفت کشور و رعایت 
حال عموم مردم تأثیر داشته است؛ پس صرفاً کّمیت کفایت نمی کند، بایستي کیفیت را 
مالحظه کرد... قانون باید معضالت اقتصادي را حل کند. مجلس باید در این جهت حرکت 
جدي انج��ام دهد. امروز معضالت اقتصادي کش��ور در اولویت اس��ت.  « و اینک مجلس 
شوراي اس��المي باید به مردم گزارش دهد که طي سه ماه گذشته کدام گره را از دست و 
پاي حمایت از کاالي ایراني بازکرده و کدام سنگ را از پیش پاي این شعار کلیدي برداشته 
است. گزارش کیفي اقدامات مجلسیان در این راستا کافي نیست بلکه مجلس باید در بعد 
نظارتي نیز نسبت به اجراي دقیق، سریع، کامل و جامع قوانیني که در این زمینه تصویب 

کرده اند توسط دستگاه هاي اجرایي به مردم گزارش بدهند. 
در بعد فرهنگ سازي نیز باید آثار تالش رس��انه ملي در فرهنگ سازي و میل سازي براي 
ترجیح اس��تفاده و حمایت از کاالي داخلي در رفتار و عمل مردم مشهود باشد و گزارش 
کمي صدا و سیما و سایر دستگاه هاي تبلیغي نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي کافي 

و رافع مسئولیت هاي آنها نیست. 
در این تردیدي نیس��ت که اگر کارنامه حمایت از کاالي ایراني را به ۱00 قسمت تقسیم 
کنیم بیش از ۹0 درصد آن مربوط به دولت بوده و تنها ۱0 درصد تحقق این شعار در اختیار 
قواي دیگر نظام اس��ت. بر این اس��اس مردم منتظر گزارش کمي و کیفي دولتمردان در 

حمایت از کاالي ایراني در زمینه هاي مختلف از جمله موارد زیر هستند: 
۱ - اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه جدي و بي امان با ورود کاالهاي قاچاق. 

2 - گزارش اجراي مقررات اس��تاندارد کلي براي جلوگیري از ورود کاالهاي نامرغوب و 
نامنطبق با استانداردهاي مورد قبول. 

3 - گزارش جامع، دقیق، کامل و بدون قید و ش��رط قانون ممنوعیت خرید محصوالت 
خارجي که تولید مشابه داخلي دارند. 

٤ - گزارش دقیق در باره رفع مانع مالیاتي بر س��ر راه تولی��د ؛ توضیح اینکه تولیدکننده 
داخلي موظف به پرداخت مالیات 30 درصدي اس��ت اما واردکنندگان معاف از پرداخت 

مالیات هستند. 
5 - گزارش جامع و مانع از پدیده زشت رانت خواري آقازاده ها و... 

۶ - گزارش دقیق و شفاف از نرخ تسهیالت داده شده به تولیدکنندگان داخلي ؛ توضیح 
اینکه در حال حاضر واردکنندگان کاال از صندوق توسعه ملي وام هاي ۸ درصدي مي گیرند، 
در حالي که تولیدکننده داخلي پس از عبور از موانع متعدد و هفت خوان رستم و تأمین 
خواست هاي عجیب و غریب نظام بانکي موفق به دریافت وام هاي با سود حداقل ۱5 درصد 

تا باالي 30 درصد مي شوند. 
7 - گزارش دقیق دولت در باره رفع مانع وثائق بانکي؛ در حالي که در خصوص وام هاي ارزي 
محل اجراي طرح به عنوان وثیقه پذیرفته مي شود اما در باره وام تولیدکنندگان داخلي 

متأسفانه شاهد درخواست هاي نامعقول و غیرمنطقي بانک ها در باره وثیقه هستیم. 
۸ - از آنجا که باید کاالي ایراني باش��د تا مورد حمایت قرار گیرد حمایت از تولید مقدمه 
حمایت از کاالي ایراني است بر این اس��اس باید به صورت شفاف و دقیق گزارشي عملي 
و کاربردي و اثربخش از اقدامات انجام شده در زمینه حمایت از تولید ارائه کند به نحوي 
که مشخص شود چند کارخانه با چه ظرفیتي مجدداً راه اندازي شده و چند کارگر بیکار 

شده مجدداً سر کار رفته اند. 
۹ - گزارش جامع و مانع از کاالهاي مورد حمایت دولت قرار گرفته . 

۱0 - گزارش دقیق از پاکسازي بدنه مدیریتي کشور از مدیران ناالیق و بي اعتقاد به حمایت 
از کاالي ایراني. 

۱۱ - گزارش جامع و مانع دولت از اقدامات س��خت افزاري و نرم افزاري در زمینه اصالح 
مقررات و قوانین ضد تولید مانند قانون کار، مقررات مربوط به عوارض، تأمین اجتماعي، 

قوانین مالیاتي و گمرکي و... 
۱2 - ارائه فهرستي از کاالهاي ایراني مشمول یارانه حمایت از کاالي ایراني. 

۱3 - گزارش دقیق و جامع از اقدامات مؤثر در زمینه حمایت از صادرات کاالهاي ایراني. 
آنچه بیان شد گوشه اي از مطالبات به حق و جدي مردم از مسئوالن و دولتمردان در باره 
کارنامه حمایت از کاالي ایراني است. بدیهي است که در شرایط پیچیده کنوني که دشمنان 
قسم خورده نظام کمر همت به شکستن سازمان مالي کشور ستون فقرات نظام بسته اند و 
اعتمادسازي و تقویت اتحاد ملي و هم گرایي مردم نظام خنثی کننده توطئه هاي پیچیده 
دشمنان است، شبکه گسترده رسانه هاي داخلي و حامي نظام آمادگي کامل خود را نسبت 
به انعکاس کارنامه واقعي قوا اعالم داشته و بر این باوریم که در شرایط کنوني گزارش جامع 

دولتمردان و مسئوالن اعتماد مردم به کارگزاران نظام را تقویت خواهد کرد. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 3 تیر 1397   -    10 شوال 1439
سال بیستم- شماره 5401 - 16 صفحه

قیمت در استان تهران و البرز:500تومان
سایر استان ها: 300 تومان
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كنوانسیون هاي بین المللی و تعهد و 
هزينه تراشی داخلي / محمداسماعيلي

2

فرصت خنثي كردن سیاه نمايي غربي ها
سعيد احمديان

۱3

»معامله قرن« برسر فلسطین بدون فلسطینی
سيد رحيم نعمتی

۱5

در نشست شنبه هاي انقاب عنوان شد

امنيت
 باالترين شاخص  

رضايتمندي نزد مردم

ويژه هاي جوان  

  و باز هم دروغي ديگر از نماينده جنجالی 
صفحه 2  اصالح طلب نمي تواند انقالبي باشد

صفحه 2

تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی پر 
گل 5 بر 2 مقابل تونس صعود خود از 
گروه G رقابت ه�ای جام جهانی به 
مرحله یک هش�تم نهایی را جشن 

گرفت. 
عصر دیروز دو تیم در ش��رایطی برابر 
هم قرار گرفتن��د ک��ه بلژیکی   ها با 3 
امتیازی که از برت��ری 3 بر صفر خود 
برابر پانام��ا اندوخته بودن��د، فقط در 
فکر پی��روزی بودند و تونس��ی   ها که 
2 بر یک به انگلس��تان باخت��ه  بودند، 
چاره ای جز برد نداشتند.  با این حال 
آن که مقتدرانه تر آغاز کرد بلژیک بود 
که در دقیقه ٤ با ادن ه��ازارد از روی 
نقطه پنالتی گل زد و در دقیقه ۱5 هم 
لوکاکو اختالف را دوبرابر کرد. هرچند 

براون در دقیقه ۱۸ اختالف را کم کرد 
اما لوکاکو در دقیقه ٤5 حس��اب کار 
را 3 ب��ر یک کرد تا با گل ه��ای هازارد 
در دقیقه 5۱ و باتش��وایی ۹0 بلژیک 
تونس را پنج گله کن��د و حتی دقیقه 
۹۱ خض��ری هم نتواند ب��ه داد تونس 
برسد.  به این ترتیب تونس حذفی تلخ 
از جام جهانی روس��یه را تجربه کرد. 
ضمن اینکه باید توجه داشت بلژیک با 
قدرت نمایی در گروه G از همین حاال 
خط و نش��انی اساس��ی برای مدعیان 
قهرمانی جام کش��ید. ب��دون تردید 
انگلس��تان در بازی آخر گ��روه مقابل 
بلژیکی  ها با مشکل روبه رو خواهد شد 
چراکه آنها نمی خواهند مقتدرانه راهی 

مرحله بعد شوند. 

عص�ر دیروز تی�م ملی  والیبال کش�ورمان در   ورزشي
دومین بازی اش در هفته پنجم و پایانی مرحله گروهی 
لیگ ملت  ه�ا در س�الن 12 هزار نف�ری آزادی مقابل 
بلغارستان قرار گرفت و موفق شد در یک بازی کامًا 
برتر با نتیجه 3 ب�ر یک به پیروزی دس�ت پیدا کند.

 تیم کشورمان که در اولین رقابت هفته پنجم توانسته 
بود کره جنوبی را با حس��اب 3 بر یک مغلوب کند، در 
بازی دیروز مقابل بلغار  ها شروع بهتری نسبت به بازی 
قبلی داشت و از همان ست اول توانست برتری خود 
را به حریف دیکته کند و برخالف بازی روز جمعه در 
بازی ش��اگردان کوالکوویچ فراز و نشیب و خستگی 
حاصل از س��فرهای طوالنی در قاره های مختلف در 

چهار هفته اول دیده نمی ش��د.  در ب��ازی دیروز هم 
کوالکووی��چ ترجیح داده بود با توج��ه به مصدومیت 
ستاره  هایی مانند محمد موسوی، امیر غفور و فرهاد 
قائمی مانند بازی اول بیشتر به چهره های جوان میدان 
بدهد. صابر کاظمی، علی شفیعی، مرتضي شریفی و 
حضرت پور در کنار بازیکنان با تجربه ای مانند سعید 
معروف، میالد عبادی پور و س��امان فائ��زی در بازی 
دیروز مقابل بلغارستان به صورت متناوب در ترکیب 

قرار گرفتند. 
از همان ابتدای س��ت اول، ایران عملکرد بسیار بهتری 
نس��بت به حریف خود داشت و توانس��ت با نتیجه ۸ بر 
2 از حریف پیش بیفتد تا وقت اس��تراحت فنی اول فرا 
برسد. در امتیاز ۱۶ بر ۱2 به سود ایران هر دو تیم به وقت 

استراحت فنی دوم رفتند. س��ت نخست با نتیجه 25 بر 
22 به سود ایران خاتمه پیدا کرد تا تیم کشورمان یک بر 

صفر پیش بیفتد. 
تیم کشورمان ست دوم را نیز نس��بت به بلغار  ها بهتر از 
ست اول آغاز کرد و در همان ابتدا توانست بین خود و تیم 
بلغارستان فاصله بیندازد و در نهایت ست دوم را هم ایران 
با نتیجه 25 بر ۱5 به نفع خودش به پایان رس��اند تا در 

ست شماری 2 بر صفر جلو بیفتد. 
اما گیم سوم در عین ناباوری با حساب 25 بر 23 به سود 
بلغار ها تمام ش��د تا کار به گیم چهارم کشیده شود. در 
ست چهارم ش��اگردان کوالکوویچ جبران مافات کردند 
و 25 بر ۱٤ پیروز ش��دند. در نهایت 3 بر یک شش��مین 

پیروزی خود را جشن گرفتند

اس�داهلل مش�ایخی، عضو انجمن روزنامه نگاران دفاع 
مق�دس و داور جایزه ایثار و رس�انه در پ�ی تصادف از 

دنیا رفت. 
مراسم تش��ییع پیکر اسداهلل مش��ایخی روز گذشته 
برگزار شد. همچنین مجلس ختم مرحوم حاج اسداهلل 
مشایخی فردا دو  ش��نبه )چهارم تیر ماه( ساعت ۱۶ تا 
۱7:30 در مسجد باشگاه پیام وزارت ارتباطات خیابات 
شریعتی باالتر از چهارراه شهید قدوسی برگزار خواهد 
شد.   محمد سلطانی فر در پیامی درگذشت »اسداهلل 

مشایخی « از روزنامه نگاران پیشکسوت کشورمان را تس��لیت گفت.   در پیام معاون 
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت 
زنده یاد اسداهلل مشایخی را که سال های زیادی از عمر خود را در عرصه فرهنگ و رسانه 
خدمت کرده بود، به خانواده محترم ایشان، دوس��تان و جامعه رسانه ای کشور تسلیت 
می گویم. از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان ایشان، صبر و اجر 
مسئلت دارم.« انجمن پیشکسوتان مطبوعات نیز با تأسف بسیار درگذشت این خبرنگار، 

گزارشگر و روزنامه نگار قدیمی را به خانواده  او و جامعه  مطبوعات تسلیت گفت. 

خبرنگار پیشکسوت جنگ درگذشتصعود مقتدرانه بلژیک با گلباران تونس

4 خواهري كه زندگي شان 
را با 4 جانباز پيوند زده اند

همراهي  نانوشته
 2 وزارتخانه با تلگرام!
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   دولتي ها در ماه اخیر با چهار تصمیم افزایش نرخ بهره بانکي، روش غلط پیش فروش سکه، طرح ناقص و نادرست ارز 
٤200 توماني و بي توجهي به نحوه عرضه خودروسازان باعث بیدار شدن غول نقدینگي و گراني شده بودند| صفحه 12

برخورد مالياتي  با رانت هاي
  120 هزار ميليارد توماني  و سوداگري 

  دادس��تاني کل کش��ور: هات گرام و طالگرام، دو فیلترشکن 
هس��تند که با امکانات وزارت ارتباطات به صورت غیرقانوني در 

اختیار کاربران قرار دارد| صفحه 3 

    چهار س��ال قبل خطاي محرز مداف��ع آرژانتین روي دژاگه 
دیده نشد و حاال چهار سال بعد گل ایران به اسپانیا مردود اعالم 
مي ش��ود. تأثیر کمک داوران ویدئویي و بودن و نبودنش��ان در 
این اتفاق به وضوح دیده مي شود. ش��اید به همین خاطر است 
که کرش امروز فریاد مي زند. س��رمربي تیم ملي نگران است، 
هرچند که شاگردانش این روزها امیدوارانه براي غلبه بر پرتغال 
تمرین مي کنند، اما کرش نگران معیارهاي چندگانه اي اس��ت 
که داوري هاي جام جهاني 20۱۸ با آنها روبه رو است| صفحه  13

خواهران س��نگرگیر س��خت ترین نوع جانب��ازي را انتخاب 
مي کنند و تنها شرط این همراهي را هم پیروي از والیت فقیه 

مي گذارند| صفحه7

پاسکاري گراني بين دولت و دکان دارها

انتقاد شدید سرمربي تیم ملي فوتبال ایران از 
همزباني و ماطفت داور اهل اروگوئه با بازیکنان 

اسپانیا و نپذیرفتن گل صحیح ایران

 کرش: 500 بار ديدم
 گل به اسپانيا

درست بود!

 رئیس ستاد تنظیم بازار:
 رسانه هاچرت و پرت نگويند!

 تقصير رسانه و اصناف است 

 رئیس اتاق اصناف ایران: 
 ريشه گراني

 در مباحث ارزي و شايعات است 

  اقتصادي
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