هربامداد در سراسر کشور

گزارش آفتاب يزد از چرايي انتصاب حداد عادل

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش
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عادل الجبیر مدعی شد

به عنوان سخنگوي شوراي ائتالف اصولگرايان

ادامه تالش اصولگرايان
برایخنثیکردنیکمصاحبه!

صفحه15

الف بابک!

عربستانسعودی
در فکر اعزام
نیرویزمینی
به سوریه!
12

در پی بسته شدن پرونده پیام دی

آیت اهلل هاشمی
به رئیس جمهور
تبریکگفت
3

سیستان و بلوچستان
رکورددار ازدواج
زیر 15سال

حسین دهدشتی عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی در مجلس در گفتگو با آفتاب یزد:

اين شيوه بابك است كه سعي ميكند درباره ثروتش دروغ
بگوید و با ادبيات خاصي يك سوژهاي در افكار عمومي ايجاد
كند .چندي پيش هم گفته بود كه حاضر هستم به هر ايراني
چيزي حدود  10ميليون تومان پرداخت كنم ،يعني عمال با
حرفها و سوژههاي جديد در افكار عمومي يك عمليات رواني
ايجاد ميكند .اين طور كه پيش ميرود به نظر من  90درصد
صحبتهايش غيرواقعي است و با واقعيت فاصله دارد.
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امامجمعهمحمودآباد:

نوه «هیتلر» را
مسلمانکردم
4

الریجانی:

بسته شدن پرونده PMD
یکتوفیقدیپلماتیکبود

صفحه 2

2

سرمقاله

حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی طباطبایی:

رییس جمهور:

2

مطمئنماگرامامزندهبود
به «سیدحسن»
 3میگفت بیاید

دی ماه
تحریمها
برداشتهخواهد شد

یادداشت 1-

آفتاب يزدگزارش مي دهد

بازار مشتقات ارزي
جايگزين بورس ارز
6

روایت آلاسحاق از
چالشهای پیش روی دولت

نخبگان هم نمیتوانند
اقتصاد ایران را
سروسامان دهند
13

خدمات زندان به جامعه
مجید ابهری  -آسیبشناس

در هــر جامعهاي دو مكان نشــانگر
ســامت و يا فقدان آن ميباشــد؛
اول بيمارســتان كه ميزان مراجعان
و بستري شــدگان آن ،نشاندهنده
حفظ بهداشــت ،واكسيناســيون ،
سياســتهاي پيشگيري  ،كنترل و درمان است و از
ميزان مراجعان ميتوان به بهداشت جسمي  ،روحي
و روانــي يك جامعه پي بــرد  .دوم زندان كه محل
بيماران فرهنگي و افرادي اســت كــه ويروسهاي
ضداجتماعي،مغايرفرهنگيوتربيتيدرآنهاوجوددارد
و موجب دور نگه داشتن آنها از اجتماع گرديده است.
زندان ،بيمارستان فرهنگي و اجتماعي است كه تعداد
جمعيت آن نشان دهنده ميزان موفقيت سياستهاي
تربيتي  ،فرهنگي و اقتصادي اســت .متاســفانه در
كشــور به خاطر وجود مصاديق مجرمانه که تعداد
آنها به  1600فقره ميرســد( اكثريت آنها مجازات

محور آن هم با كيفر زندان ميباشــد) باعث شــده
جمعيت زندانها  2/5برابر ظرفيت رسمي و اسمي
آنها باشد .كمبود امكانات و افزايش جمعيت كيفري
باعث شده زندانها به دانشگاه بزهكاري تبديل شوند
و بزهكاراني كه به هر دليل محكوم به تحمل زندان
شــدهاند در مدت محكوميت با انواع بزهكاري آشنا
شده و با مجموعهاي از خالفها از زندان آزاد و عالوه
بر آن هســته مركزي بيش از  50درصد از باندهاي
بزهكاري در زندان تشكيل ميشود .اما بعد از اجراي
طرح اميد توسط معاونت پيشگيري قوه قضائيه كه
اين جانب نيز يكي از طراحــان و مجريان آن بودم
به اين نتيجه رسيديم كه زندان محل تربيت بزهكار
نيســت بلكه ميتواند مثل بعضي از كشورها به ابزار
و مكان تربيتــي در جهت خدمت به جامعه تبديل
گردد .بنابراين مجموعه تجارب  ،مخصوصا در مدت
اجراي طرح اميد در زندانها به اين شــرح به اطالع
كارشناسان و دســت اندركاران ميرسد و اميدوارم
اين چكيده به عنوان حاصل عمر يك پژوهشگر مورد
توجه قرار گيرد.
ادامه در صفحه14

قابل توجه خوانندگان فرهیخته

روزنامه آفتاب یزد

چاپ

روزنامــه آفتاب يــزد طبق روال
پيامهايتبريك
ســالهای قبــل در نظــر دارد تــا
در تاريخ94/9/30
پیامهای مهرآگین و محبت آمیز شــما
مسئوليتپيامها
خوبــان را خطاب به آنانی که دوستشــان
به عهده
داریــد اما در یلدای دوســت داشــتنی در
کنارتان نیســتند ،به صورت رايگان منتشــر
ارسالكننده
نماید تا رشــته هــای محبت و مهربانــی در این
ميباشد
سرزمین همچنان برقرار باشــد .لذا خواهشمنداست
پیامهای خود را تا ســاعت  12روز يكشــنبه 94/9/29
به شــماره پیامــک  3000141424ارســال نمایید.

جناب آقاي دكتر حسين انتظامي

جناب آقاي دكتر حسين انتظامي

با نهايت تاســف و تاثر درگذشت اخوي
گراميتان ،رزمنده  8ســال دفاع مقدس
شادروان رضا انتظامي
را بــه جنابعالي ،خانواده محترم و ســاير
بستگان تســليت عرض نموده ،از خداوند
منان بــراي آن مرحوم علو درجات و براي
جنابعالــي طول عمر مســئلت مينمايم.

با نهايت تاسف درگذشت اخوي گراميتان
شـــادروان رضا انتظامي را تـــسليت
عرض نمــوده ،از خداوند منــان براي آن
مرحــوم علو درجات و بــراي جنابعالي و
ســاير بستگان صبر مســئلت مينمايم.

معاونت محترم مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

منصور مظفري

معاونت محتر م مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

علي غياثي ندوشن
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد

یاسر هاشمی رفسنجانی:

پس از انقالب
ریالی به ثروت پدرم
افزوده نشده است

3

آمانو تر از آمانو!
سید علیرضا کریمی

پي ام دي بسته شد يا به قول جناب
ظريف به تاريخ پيوست .اين موضوع
كم اهميتي نيست .هر چند برخي
از جمله رسانههايي كه از بيتالمال
ارتزاقمينمايندتالشدارند...
ادامه در صفحه14

