هربامداد در سراسر کشور

کلیپ تولد وزیر خارجه کشورمان از صدا و سیما پخش نشد
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سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

ظریف باز هم
سانسور شد

شهرداری بدون نظارت میراث فرهنگی
ساخت زیرگذر را اجرایی کرد
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برخی رسانهها و کاندیداهای احتمالی
فعالیت انتخاباتی خود را با تمرکز
بر مسائل جامعه کلید زدهاند

| 8 January 2017

عراقچی مـعاون حقـوقی ظـریف

مدتهاست حضور رسانهایندارد

پشت پرده

4

گزارش تحليلي آفتاب يزد
از افزايش قيمت لبنيات

گرانی پاکت شیر
دلیل گرانی شیر!

یک غیبت

13

وزيربهداشت:

در حوزه رفاه اجتماعی
خوب عمل نکردهایم
گورخوابی یعنی جامعه درد دارد
 4و 14

برخي گمانهزني ها حاكي از آن است كه

سخنگوی شورای نگهبان:

نظامباکسی
شوخیندارد
از فردی هم
نمیترسد
فتاح و والیتی :نمی آییم

فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) خطاب به
تمام آنانی که در خصوص حضورش در دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری سواالتی دارند ،گفت:
خیالتان راحت ،نمی آیم .روزگذشــته همچنین
علیاکبروالیتیدرگفتگوباتسنیمدررابطهبااحتمال
کاندیداتوری اش در انتخابات 96نیز گفت :بنده قصد
شرکت در رقابتهای انتخاباتی سال 96را ندارم.

قیمت :استان تهران و البرز  1000تومان | سایر استانها 500 :تومان

| 9ربیعالثانی | 1438سال | 18شماره |4800

سوءاستفاده سیاسی
ازمعضالتاجتماعی

15

حفاری غیرقانونی
زیر چهارراه گلوبندک

عراقچي با محمدجواد ظريف دچار

اختالف نظر شد ه است و غيبت وي
ارتباطي با تمديد قانون ايسا

در آمريكا ندارد

آفتاب یزد  -امیدکاجیان :دست راست ظریف در مذاکرات هسته ای
بود .پابه پای وزیرخارجه کشور و همراه باتیم مذاکره کننده در ذره ذره
این سه سال و در بند بند مفاد برجام نقش داشت ،نقشی غیر قابل انکار.
اظهارنظرهایش درطول این مدت اگر از محمد جواد ظریف بیشتر نبود
کمتر هم نیست .
عباس عراقچی شخصیتی است آشنا .آشنا مثل ظریف .مثل برجام ،
مثل توافق  .کسی نمی تواند او را نادیده انگارد.
برای همین هم وقتی نباشد انگار یک چیزی کم است .انگار یک جای
کار می لنگد  .انگار یک اتفاقی افتاده ،اتفاقی مشــکوک ،اتفاقی بد یا
شاید هم اتفاقی معنادار.

جنابآقایعطاءا...آيتاللهی
مديرعاملمحترمبانکكارآفرين

بــا نهايــت تاســف و تاثــر ،درگذشــت
والده گراميتان را تســليت عرض نموده،
از درگاه خداونــد منان ،بــراي آن مرحومه
مغفرت و رحمت الهــي و براي بازماندگان
صبر و بردباري مسئلت مينماييم.

عباسعراقچی این روزها مثل سابق نیست .مثل سابق صدرخبرگزاری
ها را به خود اختصاص نداده  ،مثل ســابق با گزارشگران صحبت نمی
کند ،مثل ســابق جلوی دوربین تلویزیون و یا رســانه های تصویری
حاضر نمی شود  ،مثل سابق تصاویر و حرف هایش در روزنامه ها به چاپ
نمی رسد  .عراقچی این روزها انگار کنج عزلت برگزیده یا الاقل در ظاهر
گوشه گیر به چشم میآید .مثل آنکه می خواهد بیشتر در حاشیه باشد
تا در متن  ...ال اقل برای یک مدت کوتاهی هم که شده ...
آخرین اظهارنظر رسانه ای ؛ دوماه پیش!
او از سیاست و وزارت خارجه دور هم نشده باشد از برجام و توافق دور شده ...

یادداشت

بخسب مسافر یشمی....
بخسب!

امید مافي  lروزنامه نگار

نفر که در پســتوی انزوا مرد و هيچ بنی بشری
نپرســید چگونه دلزده از شب و تاریکی تسلیم
شد .زنی آغشــته و آراسته به گل نرگس که در
این یخبندان پایان ناپذیر شــوربختی اش را به
یادمان می آورد.
بگذار به آن روز خاکستری برگردیم .بوی حلوا
بلند شــد .خرمالو طعم عزا گرفت .نارنگي ،زهر
هالهل شد .لبو را نمیدانم .شهال تمام کرد .شهال
سالها پیش به رحمت خدا رفت .او وقتی مرد که
غالمرضای خسته جان را روی سنگ غسالخانه
ديد.گرگ سکوت ،خاتون را درید .چهل و هفت
سال جیک نزد طفلک!
عــذراي به خاک و خون نشســته ،همان ندیم
نیمه شــب هــای وامق جگر ســوخته ،وقتی
به خواب ابدی رفت که ابــن بابویه بی اعتنا به

آخرین اظهارنظر رسمی عباس عراقچی درباره برجام ،به بیست و چهارم
آبــان ماه برمیگردد .او در آن برهه درباره انتخاب ترامپ و تاثیرش بر
توافق هسته ای گفته بود ترامپ نمی تواند بالیی برسر برجام بیاورد .
از بیســت و چهارم آبان ماه تا به امروز ،دو ماه میگذرد .اما در این دو
ماه او دیگر از برجام چیزی نگفت  ،پس از تمدیدتحریم های ایســا ،
بی سرو صدا در کمیته نظارت براجرای برجام در تاریخ هفدهم آذرماه
حضور پیدا کرد و یکبارهم در آن جلسه سهشنبه معروف 23 ،آذرماه در
جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شرکت داشت .همان جلسهای
که محرمانه های ظریف به طور تحریف شده از سوی کریمی قدوسی
به دست رسانهها رسید!

دوشــیزه ســیه بخت ،يلش را سخت در آغوش
کشید .از همان دم که سنگ لحد را روی رستم
شاهنومه گذاشتند ،شهال زال شد .بانوی جوان
پيــر حی و حاضــر بود .او در عالم ناســوت به
مالقات عشــق ازلی اش رفته بود ۰خدایا!ممات
در عین حیات چقدر زیباست!
تقدیر عروس لب فروبســتن بود .شــهال هیچ
وقت ســخن نگفت .او رازهایش را همراه کفنی
سپیدتر از تنپوش عروسی اش به گور برد .به دیار
سایه ها و صنوبرهاي سترون!
بدرود بانوی سکوت و تنهایی! آرام بخواب و زیر
خاک ســرد ،چشم انتظار شويت بمان .او دیر یا
زود با چند شاخه رز ســفید و کمی انگبین به
دیدارت خواهد آمد...بخسب مسافر کوچه های
یشمی ارم ...بخسب.دریا نیز می میرد!

هيئتمديره،مديرانوكاركنانبانككارآفرين

هر ســال کــه دی ماه بــه نیمه می رســد ما
ابن بابویه را روی نقشه تهران جستجو می کنیم
و بعد فاتحه ای رو به خاک سرد برای غالمرضا و
زلفان سپیدش می خوانیم .هر سال صدای پای
بوران که گوش ها را نوازش می دهد ،جماعتی
بــه کاوش جهان در گلی پرپر شــده مشــغول
میشوند و برای صداهای مبهمی که از گورستان
عتیقه ری میشنوند ،مرثیهای حیران میسرایند.
این وســط اما یک نفر غریب افتاده اســت .یک

جنابآقایعطاءا...آيتاللهی

جنابآقایعطاءا...آيتاللهی

جنابآقایعطاءا...آيتاللهی

درگذشــت والده محترمهتان را تســليت
عرض نموده ،از خداونــد يكتا ضمن طلب
علو درجات براي آن مرحومه ،صبر جميل
و اجــر جزيل براي شــما و خانواده محترم
خواستارم.

بــا نهايــت تاســف و تاثــر درگذشــت
والده مكرمهتان را تسليت عرض نموده ،از
خداوند منان براي آن مرحومه علو درجات
و براي شــما و ساير بســتگان صبر مسئلت
مينماييم.

مصيبت از دســت دادن مادر گراميتان را
تســليت عرض نموده ،از خداوند يكتا براي
آن مرحومــه علو درجات بــراي جنابعالي،
خانواده محترم و ساير بستگان صبر مسئلت
مينمايم.

منصورمظفري-مديرمسئولروزنامهآفتابيزد

رئيس ،معاون و پرسنل بانك كارآفرين يزد

شركت يزدباف -محمد ضرابيه

مديرعاملمحترمبانکكارآفرين

مديرعاملمحترمبانکكارآفرين

هر بامداد در سراسر ایران

مديرعاملمحترمبانکكارآفرين

سرمقاله

رئیسجمهور
بایددوامبیاورد
متین مسلم  lروزنامه نگار

رئیسجمهورروحانیزیرفشارفزآیندهمخالفتهای
سیستماتیکوضرباتمهلکمشتهایمخالفان،
مقاومت حیرت آوری از خود نشان می دهد .با
توجهبهتجربه3سالونیمگذشته،حمالتکنونی
به دولت البته به خودی خود موضوع تعجب
برانگیزی نیست .به هرحال شناخت پدیدهای
به نام حسن روحانی در ساختار و سنت های
سیاسی که او باخود به ارمغان آورده،بدون
درنظرگرفتنمخالفتهاییکه بااومیشودتقریبا
امر غیر ممکنی به نظر می رسد.
نه تنها حامیان قدرتمند و پر نفوذی مانند اکبر
هاشمی رفسنجانی ویا نیروهای اعتدال گرا و
اصالح طلب  ،حتی بخش های عمدهای از
محافظه کاران میانه رو که روحانی الزاما تفکر آنها
رانمایندگینمیکند،اذعاندارنداقداماتتخریبی
علیه رئیس جمهور طی سی و هفت سال پس از
انقالب ایران بی سابقه بوده است.
اواسط ماه اکتبر(مهرماه)،هاشمی رفسنجانی با
مظلومتوصیفکردنحسنروحانی(توصیفیکه
در فرهنگ ایرانیان منعکس کننده اوج تنهایی و
بی پناهی دلسوزانه یک فرد یا جریان است)ضمن
آنکهخواستارحمایتازرئیسجمهورشدتصریح
کرد" مزاحمتها برای دولت در دولتهای پس از
انقالببیسابقهاست.مخالفانمیخواهندمردمرا
ازانتخابعاقالنهخودپشیمانکنند".
با نزدیک شدن به ماه های پایانی دور اول ریاست
جمهوری حسن روحانی ،هر چند شرایط روانی
و انتخابی جامعه ایران نشان می دهد او با پیروزی
دور دوم تورنمنت جام ریاست جمهوری رابه پایان
خواهد رساند ،اما به باور ناظران امور ایران این
کار به سادگی و سهولت 4سال پیش نخواهد بود.
نه به این دلیل که حریفان قدرتمندی در برابر او
قرار خواهند گرفت ،بلکه عمدتا به این علت
که مردم ایران حسن روحانی را بر اساس
آورده و کارنامه چهار سال اخیر مورد ارزیابی
قرارخواهندداد.
از نگاه افکار عمومی این کارنامه شاید حاوی
نمرات سطح باال و یا حتی متوسطی نباشد.اما اگر
روحانی و دولت او نتوانند تا ماه های منتهی به می
(2017اردیبهشت )1396توضیح قانع کنندهای
برای چرایی نمرات خود به افکار عمومی ارائه
دهند ،پیروزی دور بعد،الزاما شرایط آسان تری را
برای آنها رقم نخواهد زد.

پاسخ ایران به مقام سعودی
بهرام قاسمی ،سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه
جمهوری اســامی ایران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر دفاع و جانشین ولیعهد
عربستان درباره کشورمان ،گفت :از جمله بازیگرانی که اصالح رفتار آن برای صلح و
آرامش جهانی ضروری میباشد ،عربستان سعودی است که با حمایت سازمانیافته از
گروههای تروریستی تكفیری منطقه را به آشوب كشانده است.

