هربامداد در سراسر کشور

سالم و صلوات برحضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

گزارش آفتاب یزد :مردم شادی کردند چون میفهمند!
5

دیروز رخ داد

دوشنـبه

 17فروردین

6 April 2015

 16 1394جمادیالثانی 1436

نرخ بيکاري باالخره
چند درصد است؟!

در حالــی کــه بانــک مرکزی
نرخ بیــکاری را  10/5درصد
اعالم کرده اســت اما به نظر
می رسد واقعیت ها چیز دیگری
می گویــد .خبرنگار آفتاب یزد
در گفتگو با کارشناســان به
بررسی این آمار پرداخته است.
14

بيمه شخص ثالث
گراننميشود
5

آفتاب یزد اثر مذاكرات هسته اي
بر بازار مسکن را بررسي کرد

«مسکن» تحت تاثير
تفاهم لوزان خواهد بود؟
12
پیام برگزیده مردمی

بــراي درک ميــزان موفقيــت ايــن

تفاهــم تاريخــي -جهانــي ،بهتــر

اســت لحظهاي قيافه نخســتوزير
اســرائيل ،جنگطلبان دستراستي

آمريکا و روســاي کشورهاي جنوبي
خليجفارس را هنگام شنيدن خبر اين

1000تومان

سال15

4296

ناراحتی دلواپسان
از خوشحالی مردم

رئيس سازمان بنادر :

احتمال ورود خطوط کشتيرانی
آمريکايی به ايران

 205نماينده مجلس از
قاليباف قدردانی کردند

13

14

سرمقاله

چگونه به اردوغان

محمد جواد حق شناس در گفتگو با آفتاب يزد :

اسب زين شده

اعتراض کنیم؟

صمد قائمپناه کارشناس مسائل ترکیه

 5قطعنامه عليهايراناست؟!
صفحه3

جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی به درگیری لفظی کریمیقدوسی
ومحمد جواد ظریف منجر شد .وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به
این نماینده مجلس گفت «:وقتی نمیدانید حرف نزنید»

تا دیگر مسئول تیم هسته ای کشورمان از
آفتاب یزد -گروه سیاســی :دلواپسان
گفتن جزئیات و محرمانه ها به نمایندگان
مجلــس دیــروز آرام و قرار نداشــتند! از
مجلس امتناع کند!
جواد کریمی قدوســی
سردار فيروزآبادی
امــا از دیگر جلســات
و مهدی کوچک زاده تا
حاشیه ســاز ظریف و
حمید رسایی!
موفقيت هستهای را
کمیسیون امنیت ملی،
گویــا جـلــــسات
به رهبر معظم انقالب
روز گذشــته رخ داد!
کمــــیسیون امـنیت
جلسه ای که با حضور
ملــی با محمــد جواد
تبريک گفت
اکثر نمایندگان مجلس
ظریــف همــواره باید
برگزار و به درگیری لفظی وزیر امور خارجه
خبرساز باشد!
کشورمان با جواد کریمی قدوسی ختم شد!
بعد از اولین سفر رئیس جمهور روحانی به
ظریف که برای پاســخ گویی به ســواالت
نیویورک در مهر  92بود که در پی تماس
نمایندگان مجلس در جلســه کمیسیون
تلفنی باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا با
امنیت ملی حاضر شــده بــود بعد از ارائه
حســن روحانی ،ظریف با حضور در جلسه
توضیحاتی ،با این ادعای کریمیقدوســی
کمیســیون امنیــت ملی به بیــان برخی
مواجه شــد کــه رهبری در یک جلســه
مســائل محرمانه پرداخت .یــک روز بعد،
خصوصی در مورد اقدامات وزارت خارجه،
همین ســخنان تیتر یک روزنامه اصولگرا
به شخص وزیر خارجه تذکرداده است.
بــود! تیتری که به کمــردرد محمد جواد
طبق گفته یکی ازاعضای کمیسیون امنیت
ظریف منجر شــد و وی راهی بیمارستان
ملی ،ظریف در پاسخ به او گفت...:
شد .ماجرای محرمانه نماندن سخنان وزیر
ادامه در صفحه 6
در جلسه کمیسیون امنیت ملی ،دلیلی شد

تفاهم در نظر بگيريم!

یادداشت3

اثربيانيهسوئيسبربازارسرمايه
آلبرتبغزیان اقتصاددان

بعد از توافق لوزان و عنوان
لغو تحريمهاي اقتصادي
مالي و بانكي و همين طور
رفع مشكالت شركتهايي
مــــثل پااليــــشگاههاي
پتروشيمي و تمام آن چيزهايي كه به
صنعت نفت مربوط هستند و امكان صادرات
دارند صنايع و بازارهاي مربوط سودآور
خواهند شد و مسلما صفهاي خريد براي
آنها تشكيل خواهد شد و همين امر موجب
رونق بورس ميشود ،اتفاقي كه در چند روز
اخير در بورس ميبينيد حاصل سودهاي
آتي است.
طبيعي است كه با اين صفهاي خريد و
فروشندهها،معامالتبيشتريانجامميشود
و روزهاي بعد هم شاهد رشد اين شاخص
در بورس خواهيم بود .با اين صفهايي
كه براي شركتها تشكيل ميشود كل
شركتهاي مربوط دچار يك رونق در
معامالتشان ميشوند بنابراين انتظار اين
است تا در روزهاي آينده هم چنين اتفاقي
رخ بدهد و از سويي كساد شدن بازارهايي
مثل طال و ارز و خروج آن منابع به سمت
بورس مي تواند اين رونق را شدت بدهد و
انتظار اين است تا  4 ، 3ماه آينده هم اين
روند ادامه داشته باشد.
اگر ظرف ماههاي آينده توافقنامهاي كه گفته
ميشود به امضا برسد مطمئنا اطمينان به
بورس برميگردد .بانكها يكي از همان
عواملي هستند كه در داد و ستدهاي مالي
نقش عمدهاي بازي ميكردند كه تحريمها
باعث كند شدن اين نقل و انتقاالت شده
است.
ادامه در صفحه4

یادداشت2

اگر توافق نميكرديم چه مي شد؟
مهرداد خدیر روزنامه نگار

برای آن که اهمیت تفاهم هسته ای
لوزان سوییس میان ایران با  6کشور
و اتحادیه اروپایی را بیشتر دریابیم
کافی است درنظر آوریم که اگر توافق
کلی صورت نمی پذیرفت ،اکنون
چه فضایی درسطح جامعه شکل گرفته بود؟
اگر مذاکرات هسته ای در حد همین کلیات و
سرفصل ها هم به نتیجه نمیرسید و شکست
کامل گفتگوها اعالم میشد اکنون چه چشم اندازی
پیش رو بود؟ این احتمال منفی گرایانه و ناخوشایند
را از این رو می آوریم که گروههایی از تفاهم
به دست آمده ابراز نارضایتی می کنند.
ناخرسندی آنان در قالب انتقاد از آنچه «برچیدن
 13هزار سانتریفیوژ ،نابودی  9700کیلوگرم اورانیوم
غنی شده ،ممنوعیت غنی سازی باالی  3.5درصدی
و تغییر کاربری فوردو و نطنز ،پذیرش موقت و
داوطلبانه پروتکل الحاقی در قبال تخفیفهای صرفا
هستهای» ذکر میکنند این پرسش را قابل طرح
میسازد که واقعا انتـــظار داشـــتند چه اتفاق
خارقالعادهای رخ دهد که نداده است؟
آیا واقعا تصور میکردند  5کشور عضو دائم شورای
امنیت سازمان ملل (آمریکا ،فرانسه ،انگلستان ،روسیه
و چین) به اضافه آلمان و هماهنگ کننده سیاست
خارجی اتحادیه اروپا به لوزان سوییس آمده بودند
و  8روز با ایران مذاکره میکردند تا همه حقوق
هسته ای ایران را تامین کنند و به رسمیت بشناسند
و در نهایت بگویند به خاطر صدور  6قطعنامه که
پیشتر برای تحریم و فلجکردن اقتصاد ایران صادر
کرده بودیم احساس پشیمانی میکنیم و غنی سازی
در حد  20درصد را به رسمیت می شناسیم؟

یا از این سو انتظار داشتند هیئت ایرانی تنها بر
غنی سازی  20درصدی تاکید می ورزید و زیر بار
تبدیل فوردو به یک مرکز تحقیقاتی نمیرفت و با
کاهش تعداد سانتریفیوژها موافقت نمی کرد و
زیر بار هیچ توافقی نمیرفت و لوزان را ترک و
شکست مذاکرات را اعالم میکرد؟ در این صورت
پاسخ  19میلیون ایرانی که در  24خرداد 1392
به حسن روحانی اعتماد کرده و او را به ریاست
جمهوری برگزیدند تا گره هسته ای را بگشاید و
مذاکرات را از بن بست خارج کند و نیز دیگر ایرانیان
 فارغ از گرایش سیاسی شان -که به نتیجه مذاکراتامید بسته اند چه می شد؟
اگر انتظار نداشتند طرفهای ایران به همه
خواستهای ما تن دهند و این انتظار را هم نداشتند
که هیئت ایرانی هیچ انعطافی نشان ندهد جز آنچه
رخ داده چه اتفاق ویژهای باید حادث میشد که رخ
نداده و کدام «حداکثر مقدور و ممکن» تحققق نیافته
که حاال اعتراض می کنند؟ کار به جایی رسیده که
مجری یک برنامه خبری صدا و سیما ،کارشناس را
به چالش میکشد که قول وزیر خارجه خودمان را
درباره «لغو کامل» تحریم های هستهای باور کنیم
یا «رفع تدریجی» آنها که البته با پاسخ متین و
صریح میهمان برنامه  -آقای سجاد پور ،استاد روابط
بین الملل  -روبه رو شد که «معلوم است .برای ما
باید مالک همان سخنی باشد که وزیر خارجه مان
آقای ظریف گفتند ».تا دیروز هر آنچه آمریکاییها و
غربی ها می گفتند دروغ بود اما حاال به گفتههای
همان ها استناد میکنند تا سخنان مقامات رسمی
داخلی را راستی آزمایی کنند!
برای نتیجه مذاکرات تنها سه حالت متصور بود:
ادامه در صفحه4

ماهنامه ریزان منتشر شد

شماره جدید ماهنامه فرهنگی ،هنری ،ادبی ،اجتماعی ریزان ویژه فروردین
 94منتشر شد .در این ماهنامه که به دو زبان فارسی و کردی به چاپ رسیده
استمطالبمتنوعیمانندنقشآبدرآیینهاینوروزی،آئینجشنمردمی
«میرنوروزی» در کردستان ،بهار کردی در ایالم ،نوسازی در شعر کردی،
گفتگوبامحسنادیب،نگاهیبهسیامینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجرو
گفتگوبافرهادچومانیرماننویسجوانکردعراقیبهچاپرسیدهاست.در
بخشی از سرمقاله این ماهنامه که
به قلم داود ریواز به چاپ رسیده
آمده است :دلبستگی ایرانیان به
سنت های گذشته خود موجب
شد نوروز که نمادی از عظمت و
شکوه آنان بود در سراسر دوران
اسالمی ،حتی در دوران خلفایی
که اعتنایی به این رسوم نداشتند
برپا شود و آشنایی و آگاهی
فرمانروایان اموی و عباسی از
آیین هدیه دادن به حاکمان دلیلی
برای گرایش فرمانروایان عرب به
برگزاری نوروز شد.

یادداشت1

قهرمانان ملی
آیتقیصربیگی فعال سیاسی

یکی از موضوعات مهمی که
می تواند در سال همدلی
و همزبانی موجب وحدت
بیشتربین دولت و ملت شود،
منافع ملی است و چه چیزی
بیشتر از خبر پیروزی ایران اسالمی در سیاست
خارجی در ارتباط با مسئله پرونده هسته ای می
تواند شور و نشاط ملی را افزایش دهد .با بیانیه
لوزان به نوعی به تنش  12ساله سیاست خارجی
ایران حول مسئله هسته ای پایان داده شد
تا کورس شرکت های بزرگ جهان برای
سرمایه گذاری در ایران آغاز شود .هرچند که
تحریم های ناجوانمردانه غربی ها علیه ملت شریف
ایران اسالمی باعث محدودیت ها و فشارهایی
بر مردم شد اما این خود فرصت و تمرینی
مناسب برای خوداتکایی و توجه به نیروهای درونی
یک ملت بود که امروز با انباشته شدن آن انرژی
در همه ابعاد فرصت پرواز به سوى فتح کردن
تمامی قلههای جهانی میسر شده است.
ی اولین
اوایل دهه  80بود که کشورهای غرب 
اتهامهای خود در ارتباط با فن آوری صلحآمیز
هسته ای به ایران زدند.
آنها به بهانه های مختلف روزی می خواستند
این فناوری را بصورت صادراتی با ما معامله کنند
و روز دیگر با به راه انداختن تز ایران هراسی و
اسالم هراسی دم از اعتماد سازی می زدند .اگر چه
در دوره های گذشته کشورمان با تعلیق غنی سازی
سعی در اعتماد سازی برای این کشورهای
بهانهجو داشت اما در نهایت این سیاست های
اعتدالی دولت تدبیر و امید بود که توانست در عمل
نقشه شوم غربیها را در این باره خنثی سازد.
در این میان اگر چه غربیها بر صلحآمیز بودن

مسئله هستهای ایران واقف بودند اما در یک
حرکت غیرعقالنی شـــــــروع به صادر نمودن
قطعنامههای متعدد برای تـــحریمهای گــسترده
علیه ملت ایران اسالمی کردند .از سال  82تا سال
 84کشور های غربی درمجموع  9قطعنامه علیه
ما صادر نمودند و از سال  85تا  89نیز
 6قطعنامه دیگر صادر نموند تا خوی انحصار طلبی
و خودکامگی خود را بیش از پیش آشکار سازند.
اما این حصار زیاده خواهی و خودخواهی تحریم ها
نه تنها مانع و سد راه ملت قهرمان ایران برای
رسیدن فن آوری صلح آمیز هسته ای نشد بلکه
این تحریم ها برای ما به فرصتی برای ایستادن
بر روی پای خود تبدیل شد و نقشی مهم در
بومیسازی این فن آوری داشت .در دوران تحریمها
عزت نفس این مردمان باعث شد تا نه تنها
چشمانتظارکمکخارجیهابرایتوسعهکشورنباشند
بلکه آنها کاری کردند که چالش های دوران تحریم
را به فرصت تبدیل کنند تا ایران اسالمی در فراز و
فرودهای راه سخت و صعب العبور هسته ای شدن،
مرحله به مرحله پیش برود .ورود ایران به غنی سازی
اورانیوم به مرحله صنعتی ،کشورهای غربی را
به پای میز مذاکره کشاند 9 .دور مذاکره در ژنو،
استانبول ،بغداد ،مسکو و آل ماتی و باالخره پرونده
هستهای ایران بعد از یک دهه تهدید و تحریم به
ایستگاه دولت یازدهم رسید جایی که سیاستهای
اعتدالی دولت تدبیر و امید تز اسالم هراسی و
ایران هراسی غربی ها را با راهبردهای اعتدالی خود
نقش بر آب ساخت و کشورهای غربی را دوباره پای
میز مذاکره کشاند و توافق بزرگ ژنو را دشت کرد.
دولت تدبیر و امید در همان آغاز کار خود با
شناسایی چالش ها و مشکالت پيش روی خود در
سیاست خارجی تدبیر به خرج داد تا...
ادامه در صفحه4

اطالعيهآفتا بيزد

حضرت افطمه

هب مناسبت والدت باسعادت دخت نبي رگامي اسالم

روز زن

(س)

آگهيهايتبريكهــموطنانعزيز
به مادران و همسران

به صورت رايگان به چاپ خواهد رسيد.

شما ميتوانيد متن كوتاه خود را به پيامك 3000141428

ارسال نماييد .مسئوليت متن آگهيها برعهده آگهيدهنده ميباشد.

در مورد اعتراض های اخیر
برخی دلواپســان در مورد
سفر رییس جمهور ترکیه به
کشورمان باید توجه داشت
که این سفر از پیش تعیین شده
است.بعدازانتخاباترياستجمهوريتركيه،
آقایاردوغاندرچارچوب ديپلماسيمنطقهاي
خودقصدداردبه کشورهایمنطقهسفرکندکه
این سفر ها از عربستان و عراق شروع شد و طبق
زمانبندي كه انجام شده سفر بعدي او به ايران
است .طبيعتا روابط كشورهاي منطقه با توجه
به اتفاقهايي كه در اين يكسال اخير به وجود
آمده بسیار مهم و طبيعي است كه این کشور ها
بایکدیگرگفتگووهمكاريداشتهباشند.
به همين دليل سفر آقاي اردوغان ميتواند در
راستاي توسعه و تعميق روابط دوجانبه ايران
و تركيه مــورد تحقيق قرار بگيرد چراکه با
نزديكشدنديدگاههاونقطهنظراتایرانوترکیه
در مورد مسائل منطقه می توان از پيشروي
تروريسم كه امروز در قالب داعش تجلي پيدا
كرده جلوگيري و این پدیده را كنترل نمود.
از این رو به عقيده من ،رفتار واکنش دولت
نســبت به اظهارات عجیب آقای اردوغان
منطقي وكارشناسي شده بود .ضمن اينكه
همه می دانیم دولت روحانی تالش دارد در
راستاي سياست تنش زدايي و ايجاد روابط
متقابل توام با احترام هم مسائل و مشكالت
داخلي را حل و فصل كند و هم از ظرفيت
و موقعيت كشورهاي منطقه كمك بگيرد.
به هر صورت اظهارنظر ســران كشورها در
برخي مواقع ناشي از بعضي احساسات و
عصبانيتهاي زودگذر است كه مبتني بر يك
ديدگاه عميق نيست .به همين دليل با توجه به
شرايط و موقعيتي كه ايران در سطح منطقه
دارد گره زدن روابط چندين ســاله ايران با
تركيه و توسعه روابط با این کشور (بيشترين
روابط تجاري را بعد از امارات متحده با تركيه
داريم) با اين نوع اظهارنظرها و نزاع ها خيلي
واقعگرايانه به نظر نميرسد .به نظر می رسد
خويشــتنداري ،صبر و حوصله و اعتراض
در چارچوب پروتكلهاي ديپلماتيك نسبت
به اظهارات آقای اردوغان بیشــترميتواند
نتيجهبخش باشد .واکنشی مثل لغو سفرکه
برخی دلواپســان خواستار آن هستند نتایج
زودگذری دارد .دولت ميتواند رییس جمهور
ترکیــه را دعوت كند و اعتراض خود را در
رابطه با اين مسئله به شخص آقاي اردوغان
اعالم نماید .اين كار مي تواند سوءتفاهمات
پيش آمــده را مرتفع كند و این موضوع نیز
تحتتاثيرفضايرسان هایقرارنگیرد.بنابراین
روش دولت درست ارزيابي می شود.

ظریف :خودم را با مصدق
مقایسه نمیکنم

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به
این سوال که مردم شما را مصدق صدا
میکنند گفت :من در سطحی نیستم که
خودم را با کسی مقایسه کنم .امیدوارم
بتوانم کاری کنم که شایسته محبت مردم
باشد تا حاال نه من ،نه کس دیگری کاری
نکرده که بتواند شایسته محبت مردم باشد.
به گزارش ایسنا او در پاسخ به این سوال که
چنانچه کتابی منتشر کنید نام کتابتان را
چه خواهید گذاشت گفت :شاید "اقتدار
مقاومت مردم" .ظریف در پاسخ به این سوال
که شما وقتی تهران را ترک میکنید از
چه کسی میخواهید برایتان دعا کند؟ گفت:
هرکسی دم دستم باشد مخصوصا به همه
مردم و در همه مصاحبههایم میخواهم که
دعا کنند و این لق لقه زبانم نیست و اعتقاد
دارم که دعا و محبت مردم اعتقاد به قدرت
الیزال الهی است.وی افزود :حتی از آنهایی
که انتقاد میکنند و دلواپس هم هستند هم
میخواهم که دعایمان کنند.

جناب آقاي مهندس خيراله بيرانوند
مديرعامل محترم بانك سرمايه

ارتقاء  15پلهاي آن بانك معظم و كسب رتبه  51را در
فهرست  100شركت برتر منتخب سازمان مديريت
صنعتي ،صميمانه تبريك عرض مينمائیم.
روزنامه آفتاب يزد

جناب آقاي سيامك دولتي
انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت مديرعامل و
نايب رئيس هيئت مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران
تبريك عرض نموده ،موفقيت روزافزون جنابعالي و آن
بانك محترم را از درگاه پروردگار متعال خواستاريم.

روزنامه آفتاب يزد

