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حیف وقت و پول!

گزارش آفتاب یزد از افزایش فسادهای مالی در برخی شوراهای شهر

وای به روزی که
بگنددنمک

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

نارضایتی کاربران شبکههای اجتماعی
از برنامههای شب یلدای تلویزیون

حافظی خواستار شد؛لزوم تشکیل دیوان محاسبات شهری
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دلواپسی
بالوجه
برای دالر
مخالفان دولت در شرایطی رسیدن
قیمت دالر به  4000تومان را در بوق
كردند كه دولت گذشته قیمت ارز را
 3برابر كردو آنان سكوت نمودند
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مهدیهاشمی
شکایتش را پس گرفت
رساییطلبکارشد!
قاضیزادههاشمی
دردیدارباعسکری
ازتلویزیون
تقدیرکرد
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قیمت :استان تهران و البرز  1000تومان | سایر استانها 500 :تومان

برای بار دوم جلسه غیر علنی کمیسیون امنیت ملی مجلس
به صورت تحریف شده از سوی یک نماینده دلواپس افشا شد

سیلی برصورتحقیقت

پيش از اين هم در سال92
جلسهغيرعلنيكميسيون
با ظريف درباره مكالمه
روحاني و اوباما علني شده بود

سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با آفتاب یزد:

رفتار این نماینده مجلس
ادامه پیدا کند ممکن است
رفتار متفاوتی نشان دهیم

3

آشتی
زودهنگام
وزیر با
صدا و سیما
3
یادداشت

چرا باید روحانی
کاندیداشود؟

آفتاب یزد -امید کاجیان :اس��تاد اتهام زنی و به قول خودش
افش��اگری است .از بازماندگان مجلس نهم در پارلمان فعلی و از
پایداریهای همیش��گی .آبش هم با ظریف و دولت در یک جوی
نمی رود ،این را بارها نش��ان داده اس��ت ،چ��ه در اظهارنظرهای
تریبونی ،چه از بگم بگمهای رسانه ای.
جواد کریمی قدوسی همان نماینده مشهدی است که معتقد است

روحانی هرروز دارد خطر ناک تر میشود ،از وجود یک جاسوس
در تیم مذاکره کننده هس��تهای سخن میگوید ،وزرای دولت را
تهدید به افشاگری میکند ،فیلم محمدجواد ظریف را در مجلس
نشان میدهد تا به بهانه یک جمله در یک مصاحبه ،او را همراه
صهیونیس��تها معرفی کند! برادر رئیس جمهور را به تقلید صدا
متهم کرده! و با ارائه طرح س��ه فوریتی توقف مذاکرات هستهای

و با حربههای مختلف ،چوب الی چرخ دولت میگذارد ،البته در
کنارهمه اینها ،تا دلتان بخواهد گاف میدهد ...مثال شهره است
به غلطهای امالیی در نامههای تندرومآبانه خود.
درست مثل استفاده ازلفظ " ام پی تی " به جای ان پي تي در طرح
مخالفت با برجام ،یا کلمه باغی به جای باقی ،در نامهای به عنوان
"اهتمام جدی به ممنوع التصویری " ...که به امضا و قلم اوست.

سرمقاله

آقایمدیری!
درتاکسیدرافشانیکنید
سید علیرضا کریمی  lسردبیر

مهران مدیری این بار نه به خاطر اثر هنری
خود که به دلیل یک متلک سیاسی تند در
سر تیتر اخبار قرار گرفته است.او در برنامه
اخیر خویش همزمان با اوج گرفتن انتقادات
تلویزیون از دولت و برنامههای «ضدپاستور»
در جملهای که به نظر میرسید خطاب آن
روحانی و ظریف باشد گفت  «:چرا پستهایی
را میگیرید که انجام وظایفش دل و جرأت
میخواهد؟بهتر است بتمرگی در خانه ات!»
در واقع ناظران ،سخنان فوق را عطف به
توافق هستهای برداشت نمودند و گفتند از
آنجا که منتقد شماره نخست برجام ،تلویزیون
است در نتیجه در این میان به مهران مدیری
کمدین هم در این راستا وظیفهای محول
شده تا توافق هستهای در منظر جامعه خفیف
شمرده و کریه شود.
اکنون پس از انواع و اقسام واکنشهای ریز
و درشت در دنیای مجازی و واقعی ،مهران
مدیری شب یلدا بر روی آنتن میآید و درباره
حواشی رخ داده توضیح میدهد .او یک
جمله میگوید که اصل ماجرا نیز همین است.
مدیری تاکید میکند که «نه سیاسیام و نه
تخصصی در این زمینه دارم».
به هرحال یا باید ادعای مدیری را پذیرفت و با
خوشبینی پرونده را برای همیشه مختومه اعالم
کرد و یا با سوءظن سراغ پشت پردهها رفت.
شاید بتوان در چند نکته کوتاه این موضعگیری
آخر مجری تلویزیونی را تحلیل کرد:
اول-مهران مدیری تخصصی در سیاست ندارد
و درست هم گفته است.وی حتی سخنانی را
هم که مقابل مردم عنوان میکند که به نظر
بامزه میرسد ،دست پخت نویسندگان پشت
صحنه است نه خود او .مدیری صرفا متنی را
میخواند که برای او تهیه شده اما با مهارتی
که دارد سعی میکند به متن فوق روح بدهد
تا جذاب تر شود.از همین رو عدم تخصص
وی در سیاست به این معنی نیست که آقایان
پشت پرده تخصصی نداشته باشند!آنان که
خوب بلدند بغضهای جناحی و سیاسی خود
را در برنامههای تلویزیون تزریق کنند.

حسین طاهریفرد

در انتخابات  ،92حسن روحانی با شعار اعتدال
و عقالنیت موفق به فتح پاس��تور شد و دوران
جدیدی در زمینه مدیریت سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگ��ی ای��ران بوج��ود آورد .اصولگرایان و
محافظهکاران ک��ه در رقابتی نفسگیر با تمام
قوا میدان را ب��ه روحانی و اصالحطلبان واگذار
ک��رده بودند ب��ه تخری��ب دول��ت پرداختند،
چراک��ه گفتمان بر آم��ده از اعتدال مانع تداوم
انحصارطلب��ی برخ��ی و اصولگرای��ان خ��اص
در عرصهه��ای مختلف سیاس��ی ،اقتصادی و
فرهنگی ش��ده بود .با به خط��ر افتادن منافع
دلواپس��ان و اصولگرایان خاص ،پروژه تخریب
دولت تدبیروامی��د و زمزمههای یک دورهای
بودن دولت حس��ن روحانی توس��ط آنان کلید
خورد .دولت تدبیروامید با همه سنگاندازیها
و کارش��کنیهای مخالفان توانس��ت در زمینه
پرونده هس��تهای ،مهار تورم ،رشد اقتصادی و
کاهش تنشهای سیاس��ی کارنامه نسبتاً قابل
قبولی از خود ارائه دهد.
هرچ��ه به انتخاب��ات  96نزدیکتر میش��ویم،
تالش دلواپس��ان و محافظ��هکاران برای القای
ناتوانی روحانی در عمل به وعدههایش بیش��تر
ن روزها ،اقلیت خاص و
و بیش��تر میش��ود.ای 
رس��انههای دلواپس برای ناامید کردن مردم از
دولت روحانی ،به تخریب برجام و دستاوردهای
آن پرداختهاند.

آقای مدیری!
در تاکسی درافشانی کنید

ادامه از همین صفحه:
از دیگر سو،واژه تند «بتمرگ» نا آشنا نیست
و میدانیم واژه فوق جزو دایره لغات
چه رسانههایی است و چگونه هر روز به
آن استناد و جناحهای مخالف خود را مورد
نوازش قرار میدهند!
دوم-اگر مدیری تخصص سیاسی ندارد
– که قطعا ندارد -چرا ورود کرده است؟
شاید گفته شود مثل هر فرد عادی او نیز
حق آزادی بیان دارد و باید بتواند مطالب
خود را عرضه کند.اما آیا مدیری حق دارد
از تریبون تلویزیونی که نام ملی را یدک
میکشد چنین درافشانیهایی را کند؟
صد البته خیر.وی این حق را دارد و میتواند
در محافل خصوصی و یا زمانی که در تاکسی
نشسته (البته اگر از خودروی لوکس خود دل
بکند)چنین تحلیلهای غیر تخصصی را ارائه
داده و حتی فحشهای خیلی زشتتر از
«بتمرگ» بگوید .اگر هم زیاد تخصص در
این زمینه ندارد میتواند برخی روزنامهها که
تبحر زیادی در این زمینه دارند را هر روز
مرور کند.
سوم -پیش از این هم یک بازیگر دستچندم

اتوبوسهای برقی دوباره به تهران میآیند

زن چنین درافشانیهایی کرده و گفته بود
خوشحالی مردم پس از حصول برجام را
درک نمی کند.این نکته نشان میدهد که
ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات
مهم مسبوق به سابقه است.دلیل این نقیصه
چه میتواند باشد؟ شاید یکی از دالیل مهم
این موضوع ،غیبت نگاه کارشناسی دقیق
در صدا وسیما باشد.به عبارت ساده وقتی
کارشناس درخوری در رسانه فوق حضور
ندارد طبعا باید متوسل به کسانی شد که
نه تخصصی دارند و نه حتی عالقهای به
موضوع!
ختم کالم اینکه آخرین اظهارات مهران
مدیری قابل پذیرش است؛ او از یکسو
تخصصی در سیاست ندارد و از سوی دیگر
تمایل هم ندارد وارد این حوزه شود اما
سخت هم میتوان پذیرفت که او فیالبداهه
وارد ماجرا شده است .پرونده مختومه است
هرچند تا انتخابات چنین موضوعاتی به
دفعات تکرار خواهد شد .گارد برخی رسانهها
و اشخاص از هم اکنون باال آمده است و
شمشیرها در حال خارج شدن از غالف است.
خدا بخیرکند!

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در خصوص آغاز به کار دوباره خط اتوبوس
برقی خیابان  ۱۷شهریور توضیح داد.به گزارش مهر ،پیمان سنندجی با اشاره
به راه اندازی دوباره خط اتوبوس برقی در خیابان  ۱۷شهریور تا میدان شهدا
گفت :سیم کشیهای این خط ،فرسوده شده بود همچنین این سیمکشیها
در میان خیابان  ۱۷ش��هریور بود .وی ادامه داد :در حال حاضر سیمکشیها
از کنار خیابان می گذرد و اتوبوسهای این مس��یر نیز بازس��ازی شده است.
همچنین این اتوبوسها در گذشته تنها با نیروی برق کار میکرد و برخی از
آنها زمانی که قصد دورزدن میدانها را داشتند ،سیم اتصالشان از کابل بیرون
میآمد و مجبور بودند به صورت دستی دوباره ارتباط را برقرار کنند که بسیار
خطرناک بود .در حال حاضر به جز بازسازی ظاهر و صندلیها ،اتوبوس ها به
کمک یکی از دانشگاهها به جز اتصال با کابل برق به باطریهای لیتیومی نیز
مجهز شدند و اگر شاخک های باالی اتوبوس از کابلها جدا شوند ،دیگر نیاز
به اتصال دستی نیست و اتوبوس با نیروی باطری ادامه مسیر می دهد و در
واقع از دو نیروی انرژی استفاده میکند.

بزودی
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درسراسرکشور
نمایندهفعالجذبآگهیمیپذیرد
هر بامداد در سراسر ایران

منتشرمیشود
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