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سیاسی

دومین حکم زندان برای فائزههاشمی

فائزههاشمی فرزند آیت اهللهاشمی رفسنجانی برای بار دوم به 6ماه حبس محکوم شد .دوره
محکومیت شش ماهه قبلی خانمهاشمی ۲۹اسفند  ۱۳۹۱به پایان رسید و او آزاد شد .او دی ماه
سال ۱۳۹۰به تشویش اذهان عمومی محکوم شده بود .به گزارش خبرآنالین ،رئیس شعبه۱۰۶۰
مجتمعقضایی کارکناندولت ،اتهامهایخانمهاشمی رانشر اکاذیب به قصدتشویش اذهان
عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیا هنمایی علیه نظام اعالم کرده است.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1036آق��ای بقای��ی از کجا میخواهد
در نهای��ت ماه��ی  250ه��زار توم��ان
یارانه بدهد؟ ش��ورای نگهب��ان باید برای
همی��ن یک ادعای غیرکارشناس��ی او را
ردصالحیت کند)12/24( .
 -1120یعنی چه که عدهای برای خودشان
هر کاری میخواهند میکنند؟ هر دستوری
میدهند چرا با شادی مخالف هستند؟ چرا
از اینکه چند نفر جمع شوند تجمع شادی
داش��ته باش��ند ،نگران میش��وند؟ اما از
بیکاری و بدبختی همان آدمها دل نگران
نمیشوند؟ ()12/24
 -1125ش��نیدم داماد آق��ای احمدینژاد
گفتند وی کالس زبان م��یرود اما اینکه
گفتند دولت قبل هی��چ ارتباطی با بابک
زنجانی نداشته بیربط است .پس این همه
ارتباطات بابک زنجانی با دولتمردان دولت
قبل و کسب مجوزهای بانکی در آن زمان
بدون نظر دولت بود؟ ()12/24
 -1226اینکه میگفتن��د میوه با قیمت
مناسب توزیع میش��ود چه شد؟ پرتقال
کیلویی  7500تومان ،سیب  5500تومان،
کجا ارزان ش��د یا با قیمت مناسب توزیع
میشود؟ ضمن اینکه بسیاری از میوههای
امسال حس میکنیم تازه نیست و پالسیده
است .امسال اصال پرتقال خوبی نداشتیم و
بیشتر خشک و غیرآبدار بودند)12/24( .
 -1419این روزها آرایش��گاههای مردانه و
زنانه مش��تریان فراوانی دارن��د .از کارکنان
آرایشگاهها تقاضا دارم هوای جیب مشتریان
را داشته باشند و بازرسان تعزیزات حکومتی
هم با نظارت مستمر از اجحاف به مشتریان
جلوگیری کنند)12/27( .
 -1528ضم��ن خ��وش آمدگوی��ی و
خیرمقدم به ستوان یکم رجب محمدی،
فرماندهی محترم پاسگاه فرح آباد ساری،
امیدواریم با درایت و توانمندی و مردمداری
وظای��ف خ��ود را ب��ه نح��و شایس��تهای
انجام دهد .همچنین فرارسیدن سال نو را
به ایش��ان و همکاران گرامی شان تبریک
میگوییم)12/27( .
 -1321یکی از کارگران غرفه عطرفروشی
در ایس��تگاه مت��رو ش��هید حقانی برای
تبلیغ و فروش محصوالت غرفه یادشده
مقابل پل��ه برقی که مس��افران با عجله
عبور میکنند ،راهشان را سد میکند و
به اجبار تس��تر عطر میدهد .وقتی که
مسافران به این کارش اعتراض میکنند،
جواب سرباال میدهد .از مسئوالن مترو
تقاضای رسیدگی داریم)12/27( .
 -1219س��رکار خانمه��ا جرجان��ی و
غفاری ،کارمندان پرتالش بانک پاسارگاد
شعبه خیابان شالیکوبی گرگان با برخورد
مودبانه ،شایسته و رسیدگی فوری به کار
مشتریان باعث ش��ده اند این پیام را به
روزنامه دهم تا چاپ شود .از زحماتتان
تشکر میکنم و فرا رسیدن بهار طبیعت
و عید نوروز سال  96را تبریک میگویم.
همچنین از مدیرعامل بانک پاس��ارگاد
مرک��زی تقاضای تش��ویق نامبردگان را
دارم)12/27( .
 -1814یک��ی از ویژگیه��ای خ��وب و
پسندیده روزنامه آفتاب یزد ،راه اندازی
ستون پیام تبریک عیدانه است که هیچ
روزنامهای چنین کار مفید ،ارزش��مند و
مان��دگاری را انجام ن��داد .درود بیپایان
برشما باد)12/27( .
آفتاب یزد :متاسفانه بر اثر بیدقتی،
شماره پیامک اشتباه درج شده بود
که بسیاری از هموطنان نتوانستهاند
پیامهای خود را ارسال دارند و ظرف
 24س�اعت آخر ای�ن مورد تصحیح
ش�د که از این بابت هم عذرخواهی
میگردد.
 -2112متأسفانه عدهای در روز طبیعت
(سیزده بدر) ،برای اینکه لحظاتی خوش
باشند ،اقدام به نابودی طبیعت میکنند
و آنه��ا را از بی��ن میبرن��د! هموطن��ان
گرام��ی! بیایید به جای اینکه س��بزه و
زیبای��ی و طبیعت خ��دادادی را در روز
س��یزده بدر از بین ببریم ،همگی تالش
کنیم فضای س��بز ،پارکها و بوستانها
و مراکز تفریحی و گردش��گری را تمیز و
پاکیزه نگه داریم)12/27( .
پیامهای مردمی در صفحات6-4-2

نظامی
نتانیاهو :ایران میخواهد در سوریه
پایگاه دریایی احداث کند

معاونسیاسیسپاه:

شایعهاست

«بنیامی��ن نتانیاهو» روز پنجش��نبه ادعای
تکذیبشده رس��انههای صهیونیستی مبنی
بر ت�لاش ایران برای اح��داث پایگاه نظامی
دریایی در س��وریه را تک��رار کرد .وی که در
مورد دی��دار اخیرش ب��ا «والدیمیر پوتین»
رئیسجمهور روسیه صحبت میکرد ،گفت:
«در دیدارم با رئیسجمهور پوتین ،در مورد
تالش ایران برای تثبی��ت حضور نظامیاش
در س��وریه ،از جمل��ه از طری��ق احداث یک
پایگاه دریایی در این کش��ور ،بحث کردیم».
به گزارش عص��ر ای��ران؛ نتانیاهو همچنین
مدعی شد که شواهدی به پوتین ارائه کرده
که نش��انگر تداوم حمایت تس��لیحاتی ایران
از حزباهلل از مس��یر سوریه است .این هفته
ش��ماری از رس��انههای اس��رائیلی به نقل از
مقامات این رژیم مدعی شدند که ایران قصد
دارد در الذقی��ه پایگاه نظام��ی دائمی ایجاد
کند .در واکنش به این ادعاها ،سردار «رسول
س��نایی راد» معاون سیاسی سپاه پاسداران
این اخبار را ش��ایعه خوان��د و گفت هدف از
انتش��ار چنین مطالبی توجیه حضور آمریکا
در س��وریه اس��ت .وی گفت« :اینها جنجال
رسانهای است و میخواهند تحوالت سوریه را
مدیریت کنند ».سنایی راد افزود« :حضور ما
در س��وریه مستشاری است که با درخواست
دولت این کشور صورت گرفته و دنبال پایگاه
نظامی در اس��تان الذقیه س��وریه نیستیم و
اینها فضاس��ازی برای تحریک کش��ورهای
منطقه و ایجاد اختالف است».

نگاه
درخواست هنرمند فعال اجتماعی
از کاندیداهای انتخابات

لطفاپوسترچاپنکنید

دو م��اه مان��ده به برگزاری انتخابات ریاس��ت
جمهوری و شوراهای شهر ،ایدههای متنوعی
از سوی فعاالن مدنی در حوزههای مختلف با
موضوع انتخابات مطرح میشود.
در همین ارتباط ،آرش بامدادیان از هنرمندان
فع��ال اجتماعی کش��ور در گفتگو با خبرنگار
«آفت��اب ی��زد» از راه اندازی کمپین��ی با نا ِم
"کمپین انتخابات بدون پوستر" خبر داد.
ب��ه گفت��ه ای��ن فع��ال اجتماعی ،ه��دف از
راهاندازی این کمپی��ن ،ترغیب کاندیداهای
ریاست جمهوری و شوراهای شهر به استفاده
حداکث��ری از ابزاره��ای نوی��ن ارتباط��ی و
تبلیغاتی به جای روشهای س��نتی همچون
چاپ پوستر است.
بامدادیان تاکید کرد :خیابانهای فرش شده از
انبوه پوستر و تراکتهای تبلیغاتی ،صحنهای
آشنا برای بس��یاری از مردم در ایام تبلیغات
انتخابات��ی اس��ت .پوس��ترها و تراکته��ای
رنگارنگ��ی ک��ه میلیارده��ا توم��ان از منابع
کش��ور برای تولید ،توزیع و جمعآوریش��ان
هزینه میشود.
به گفته ای��ن هنرمند ،ش��اید در دورههای
گذشته ،این حجم از تبلیغاتِ کاغذی ،قابل
قبول بود ،اما اکنون به کمک زیرساختهای
ارتباط��ی از جمله در ح��وزه فضای مجازی
میتوان تبلیغات انتخاباتی را با گس��تردگی
سطح نفوذ بسیار باال و هزینهای بسیار کمتر
انجام داد.
بامدادی��ان تاکید کرد که ه��دفِ این کمپین
یادآوری «مسئولیت اجتماعی» به کاندیداها
اس��ت؛ اینکه نخس��تین گام عملی در مسی ِر
«خی��ر عموم��ی» و «خدم��ت صادقانه» به
م��ردم ،از تبلیغ��اتِ انتخاباتی آغاز میش��ود
شناس��اندن خود به
و آن��ان میتوانند ب��رای
ِ
رایدهن��دگان از روشهایی اس��تفاده کنند
که نم��ا ِد تعهد و احترام آن��ان به دغدغهها و
دیدگاهه��ای عامه مردم اس��ت .زیرا مطالبات
مردم ن��ه از طریق ولخرجی و غوغا س��االری
بلکه به واسطه کش��ش احساسی که در پس
فعالیتهای کمپینهای انتخاباتی قرار دارد
به وجود آمده و برانگیخته میشود.

مجلس
بریتانیا اعالم کرد

به حضور خود
در خلیج فارس
ادامهمیدهیم

دولت انگلیس که سفر هیاتهای سیاسی خود
به منطقه خاورمیانه را از زمان برگزاری نشست
اخیر سران ش��ورای همکاری خلیجفارس در
منامه -که با حضور ترزا مینخس��توزیر این
کش��ور همراه ب��ود -افزایش داده اس��ت ،این
ب��ار هیات��ی عالیرتبه به سرپرس��تی توبایس
ال��وود وزیر مش��اور در ام��ور خاورمیانه را به
کویت اع��زام کرد .ب��ه گ��زارش عصرایران،
الوود روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری،
با اشاره به برگزاری نشست کمیته همکاریهای
مش��ترک دو کش��ور بر ادامه حض��ور نظامی
کش��ورش در ح��وزه جنوبی خلی��ج فارس و
همکاریهای امنیتی با کویت تاکید کرد.

آفتاب یزد – گروه سیاسی :پس از آنکه جمنا (جبهه
نیروهای مردمی انقالب اسالمی) نام عزت اهلل ضرغامی،
رئیس س��ابق سازمان صدا و سیما را در لیست 15نفره
کاندیداه��ای اصولگرای انتخابات ریاس��ت جمهوی96
جای داد ،ضرغامی هم با خش��نودی از اینکه در شمار
 15نفر نهایی جمنا قرار گرفته است ،اعالم کاندیداتوری کرد .حال
او که همانند برخی مدیران صدا و سیما عملکرد نامطلوبی از خود
به جای گذاشته عنوان نموده که اصلی ترین رقیبش ،حسن روحانی

پاسخ آشنا به رجزخوانی ضرغامی برای روحانی

است! عزت اهلل ضرغامی در کانال شخصی خود متنی
را در همین رابطه منتشر کرد« :معتقدم پیگیری برجام،
سازوکار جدید میخواهد ،آن هم انقالبی ،صریح و بدون
تعارف با دشمن؛ متاسفانه امروز این بنیه و توانمندی را
ت آجر روی آجر
در آقای روحانی نمیبینیم .به سیاس 
پای بندم و معتقدم دولتها باید کارهای خوب گذشتگان را تکمیل
کنند و همچنین سیاستها و عملکردهای ناموفق را متوقف کرده و
طرحی نو در اندازند .اگر دولت ،سیاست «مسکن مهر» را به عنوان

حرکتی انقالبی و ضروری برای اقش��ار کم درآمد به درس��تی ادامه
میداد ،امروز پس از گذشت  ۴سال وضعیت مسکن خیلی بهتر بود.
قاعدتا منتقد جناب دکتر روحانی و عملکرد فردی و دولت او هستم.
ایشان را رقیب اصلی میدانم » .در پاسخ به او روز گذشته حسامالدین
آشنا ،مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در صفحه توئیتر خود چنین
نوشته است که «:بازی گردانی که بازی گر میشود؛ تبریک به آقای
مهندس سید عزت اهلل ضرغامی بابت احساس مسئولیت برای اعالم
مشارکت در جذاب ترین سریال سیاسی سال»1396

آفتاب یزد در نظرخواهی خود
ازفعاالنسیاسیدرخواستکرده
که ضمن بررسی وقایع سال95
پیشبینی خود از سال 96را
بیاننمایند

سال تداوم

امید

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :همانند هر س��ال
و ش��بیه به یک س��نت ،وقتی به روزها ،ساعتها
و دقایق پایانی س��الی که بر ما گذش��ت نزدیک
میش��ویم ب��ه جمعبندی آنچ��ه رقم خ��ورد و
پیشبین��ی و ش��اید هم خیال پ��ردازی در مورد
آنچه قرار است رقم بخورد مشغول میشویم ،تنها
ش��باهت مشترکی که میش��ود در همه ما یافت
این است که یک سال از عمرمان گذشت .بعضی
خوش��حال و بعضی ناراحت از اینکه تمام ش��د....
برای بعضی هم اصال تفاوتی ندارد آنچه گذشت و
آنچه در پیش است!
برای عدهای سال  ۹۵تنها یک سال بود ولی برای
عدهای دیگر ،س��ال  95سالی بود محبوب و برای
عدهای هم ...به هر حال هر آنچه بود تمام ش��د،
با تمام غمها و شادیها! ....در عرصه سیاست هم
همینطور. ...
و حاال آفتاب یزد آخرین سوالهایش در سال95
را از چند فعال سیاس��ی میپرسد .این که سالی
که گذش��ت چگونه س��الی بود و آنها چه آرزویی
برای س��ال آین��ده دارند .پاس��خ عل��ی صوفی،
ابوالقاسم رئوفیان ،احمد شیرزاد ،حسین کاشفی
و حس��ین کنعانیمقدم به این دو سوال ما را در
ادامه میخوانید.

دو پیام مهمی که مردم
در سال  95مخابره کردند

علی صوفی = وزیر دولت اصالحات
طبیعتا س��ال  95با یک اتفاق بسیار بزرگ به نام
انتخابات دور دوم مجلس دهم همراه بود ،نتیجه
آن شد که  214نفر از اعضای مجلس نهم تغییر
یافتن��د .تغییری که هویت مجلس را از اس��اس
دگرگون کرد و مشی اعتدالی حاکم شد .هر چند
بسیاری میدان رقابت را یکطرفه و با ردصالحیتها
به ضرر اصالحطلبان میدانس��تند اما دیدیم که
علیرغم همه چالشها و س��نگاندازیها ،مردم
ب��ا یک پیغام ،به تمام  30نفر لیس��ت تهران رای
دادند .اتفاقی که نخس��تین پیام مهم را از سوی
مردم در سال  95به تمام مسئولین مخابره کرد.
درگذشت آیتالههاشمی رفسنجانی نیز اگرچه از
حوادث بسیار تلخی بود که ایران را شوکه کرد ،ولی
حضور مردم در تشییع جنازه وی ،دومین پیام مهمی
بود که از سوی مردم به مسئولین داده شد.
اما انتخاب آقای ترامپ در سال  95نیز ،با یک شوک
سیاسی  -اجتماعی وسیعی در سراسر جهان همراه
شد بخصوص بعد از طرح قانون ضد مهاجرتی که به
امضای او رسید؛ هرچند قضات این کشور با آن قانون
مخالفت کردند و نشان دادند که آمریکا قوانینی هم
دارد و حتی رئیس جمهور هم نمیتواند در برابر آن
بایستد .در کنار این امر؛ شیطنتهای منطقهای را نیز
بگذارید ،کشورهای منطقهای که از برجام سرخورده
شده بودند تالش کردند تا با ظهور ترامپ ،موج ایران
هراسی را دوباره به راه بیندازند.
موضوع انتخابات سال  96و ایجاد شائباتی درباره
احتمال ردصالحی��ت روحانی و همینطور مطرح

ش��دن نام برخی از رقبای او نیز از س��ایر مسائل
قابل بحث در سال  95بود.
در س��ال  96نیز ما انتخابات را در پیش رو داریم.
طبیعی اس��ت که در انتخابات  ،96آرزوی ما این
اس��ت که اصالح طلبان در هر دو انتخابات ش��ورا
و ریاس��ت جمهوری پیروز ش��وند و کابینه حسن
روحانی کابینهای ش��ود که س��بقه اصالح طلبی
داش��ته و به مطالبات مردم توجه بیشتری نشان
دهد .امی��دوارم رفع رکود ،کاه��ش بیکاری ،رفاه
و آس��ایش نس��بی ،گرههایی که به وج��ود آمده
را بگش��اید و ما به وفاق ملی برس��یم و تهدیدات
خارجی کاهش یابد.

آرزویتوسعهفرهنگی
در سال 96

ابوالقاسم رئوفیان = دبیرکل جبهه ایستادگی
س��ال  ،95هم برای مردم و هم برای خادمین نظام
سال نسبتا س��ختی بود .رهبر انقالب دغدغههای
مردمی بیشتری را نسبت به گذشته از سر گذراندند
و مس��ئولین نظام هم در راستای رفع دغدغههای
مردم ،کامیابی و ناکامیهایی داشتند .در سیاست
داخل��ی به وی��ژه در ح��وزه اقتصاد و معیش��ت با
مشکالتی که مسئول آن ،دولتهای گذشته و البته
سیاستهای دولت فعلی اس��ت ،مواجه شدیم .اما
مردم باز هم صبوری نش��ان دادند و با نجابت خود
مشکالت را تحمل کردند .مسئولین بدهکار مردمند.
مردم میپرسند که چرا بعد از  37سال هنوز بسیاری
از ایرانیان در رفع نیازهای اولیه و مادی خود نسبت
به خیلی از کشورها عقب ماندهاند؟
ما در سیاس��ت داخلی خود در زمینه فرهنگی و
اجتماعی نیز دچار گسس��ت فرهنگی شدهایم .در
حالی که ایرانیان از قبل از اس�لام ،فرهنگ غنی
داش��تند ،فرهنگی که هرگز دچار گسست نشد و
نسل به نسل منتقل ش��د ،ایرانیان ،پس از اسالم
نیز ظلم س��تیزی را آموختن��د و فرهنگ خویش
را حف��ظ کردن��د .اما ام��روز این م��ردم علیرغم
غنای فرهنگ��ی نتوانس��تهاند در عرصه فرهنگی
زبانزد باش��ند .چرا که ما  60دستگاه فرهنگی در
کش��ور داریم که به موازات و گهگاه در تعارض با
هم ،فعالیت میکنند .امیدوارم که س��ال  96این
دستگاهها در مسیر رشد و تعالی مردم گام بردارند.
توسعه فرهنگی مقدم بر توسعه سیاسی و توسعه
سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است .پس برای
عبور از بحران اقتصادی کشور ،در سال  96باید به
فکر توسعه فرهنگی بود.
اما باید گفت که در سال گذشته در بعد سیاست
خارجه ،دیپلماس��ی فعالی داشتهایم و در مقابل
دنی��ا توانس��تیم بدرخش��یم .هرچن��د توفیقات
بیشتری را میتوانس��تیم در برجام کسب کنیم
اما دس��تاوردمان در این بخ��ش قابل قبول بود.
عدهای میخواستند وضعیت پسابرجام را بیثمر
بدانند اما ،ناوگان هوایی کشور ،انقالب در فروش
نفت ،ارتباط با بانکهای بین المللی ،همه دالیل
متقن��ی بر این اس��ت که پس��ابرجام بی نتیجه

نبوده اس��ت و امیدواریم در س��ال  96این روند
بهبود در سیاس��ت خارجه رش��د بیشتری بیابد
و در عرص��ه داخلی نقصانهای ج��دی خود را
بهبود دهیم.

آرزوی بهبود اقتصاد
درسال 96

حسین کاشفی = عضو خانه احزاب
در رابطه با عملکرد دولت در سال  ،95باید بگویم
که به طور نس��بی ،عملکرد دولت در س��الی که
گذشت عملکرد خوبی بوده است.
در کنار آن اگرچه فوت آیت اهللهاش��می ،باعث در
سوگ رفتن خیل عظیمی از مردم شد اما از سویی
دیگر درگذش��ت او ی��ک حرکت فزاینده به س��ود
دولت رقم خواهد زد و بحثهای تخریبی بس��یاری
که مخالفین ،علیه روحانی انجام میدهند را خنثی
میکند .همه میدانند نظر آیت اهلل نسبت به دولت
حس��ن روحانی چیست .طبیعتا و تداوم راههاشمی
پس از فوت او ،دولت یازدهم را تقویت میکند.
دولت یازدهم باید در س��ال  96مسائل اقتصادی
را بهبود دهد و با س��رمایه گذاری چه از داخل و
چه از خارج ،در زمینه اش��تغال و رکود تغییرات
جدی ایجاد کند .هرچند تغییراتی هم ایجاد شده
اس��ت اما امیدواریم در سال آینده تولیدکنندگان
ما بتوانند در صادرات نقش مناس��ب و موثرتری
داشته باشند.
از س��ویی ب��ه وج��ود و بحث حقوق ش��هروندی
دولت امیدواریم و میخواهیم نهادهای مدنی در
تقویت احزاب کوشا شوند .دولت باید در سال آتی
زمینه رش��د و ایمن سازی احزاب از جمله تقویت
یاران��ه احزاب را فراهم کند و ایمان داریم نواقصی
که وجود داش��ته اس��ت در س��ال آینده با بهبود
زمینههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
فراهم میشود.

سال95
ساللبخندبهامیدهایآینده

حسینکنعانیمقدم=دبیرکلحزبسبزایران
س��ال  95س��ال اش��کها و لبخندها بود ،غم از
دس��تدادن آیت اهللهاش��می و فاجعه پالسکو از
حوادث و تلخیهایی بود که ملت ایران را متاثر کرد،
امسال اما سال لبخند به امیدهای آینده نیز به شمار
میآمد .اقداماتی در کشور شکل گرفت که امیدها
را به آینده بیش��تر کرد ما با پش��ت سرگذاشتن
بحرانها و حوداث مختلف و بخشودگیهایی که
در صحنه بین المللی از جمله تهدیدها و تحریمها
و اقدامات خصمانه دش��من داشتیم ،توانستیم از
بحرانها در امنیت و آسایش عبور کنیم .از طرفی
آزاد شدن حلب ،موصل و فرار تروریستها موجب
امید منطقه به پایان تروریسم شد.
حرکت به س��مت یک برنامه پنج ساله در آینده
ک��ه در مجلس تصویب ش��د و حض��ور مردم در
صحن��ه اقتصاد مقاومتی و مقابله با تورم و گرانی،

از مسائلی بود که ما را به بهبود و رفع معضل فقر
در سال آتی امیدوار میکند.
اما در سال  96اتفاقات مهمی رخ میدهد ،یکی از
آنها بهار انتخابات و همین طور عبور از بحرانهایی
که ناش��ی از تحریمه��ا بوده ،خواهد ب��ود ،البته
س��ال  ،96سال رویارویی با اقدامات آمریکا و رژیم
صهیونیستی نیز خواهد بود .امیدواریم تهدیدها و
اقدامات سخت دشمن را خنثی کنیم.

سال  96روحانی
میانگینسنیکابینهاشرا
 15سال پایین بیاورد

احمد شیرزاد = نماینده سابق مجلس
میت��وان ب��ه رخدادهای س��ال  95اش��اره کرد.
ام��ا اج��ازه بدهی��د روی یک��ی از آن رخداده��ا
دس��تبگذاریم و آن ش��روع به کارکردن مجلس
ده��م اس��ت .هرچند مجلس دهم ب��ا آن چیزی
که شایس��ته است و میتوانست تجلی رای مردم
باشد ،فاصله زیادی دارد ولی علیرغم آن با درایت
و هوش��مندی جبهه اصالحات اکنون با مجلس
پویاتری نسبت به دور قبل روبه رو هستیم.
به هر حال این مجلس یک گام به خواس��تههای
مردم نزدیکتر شد و مجموعا تصمیمات مجلس
ش��امل تصمیمات متعادلتری بود .هرچند هنوز
م��ردم به خیل��ی از افراد ب��ه دلیل ع��دم تایید
صالحیتها نمیتوانند رای دهند اما در مجموع،
مجلس دهم نسبت به مجالس قبلی ملیتر است.
برای سال  96امیدوارم ما شاهد شکل گیری یک
دولت قوی و مقتدر باش��یم ،البت��ه همانطور که
میدانید رای ما آقای روحانی است اما امیدواریم
او با عزم جدیتری ب��ه عرصه آمده و چهرههای
کارآمدت��ری را در کابین��ه معرفی کند .ش��خصا
انتظار دارم آقای روحانی  15سال میانگین سنی
کابینهش��ان را پایینتر بیاورن��د و مدیران الیق و
کارآمدی را که بیشتر با آنها آشنا شدند داشته تا
ش��اید ساختار کشور رنگ و بوی جدی تری را به
خود بگیرد .البته از با تجربگان در جاهایی که نیاز
به تجربه آنهاست میتوان استفاده کرد .مثال در
شوراهای تصمیم س��از باید از آنها بهره برد ولی
باید از جوانان به عنوان مدیر استفاده کرد .همین
موضوع میتواند نقش بس��یاری در افزایش توان
دولت داشته باشد.
مث�لا در ح��وزه وزارت عل��وم واقعا توق��ع تغییر
داریم .در دانش��گاهها ،بس��یاری روسا هستند که
میتوانند وزرای موفقی باشند .وزارت صنایع نیز
نیازمند تحول است ،وزارت کشور نیز همینطور و
انش��اءاهلل کابینه دوم آقای روحانی کابینه کامال
مسلط به کار و جدی و پیش برنده باشد.

با شما حرف نمیزنم

مهدی کوچک زاده= عضو جبهه پایداری
شما اگر سوالتان راجع به وحدانیت خدا هم باشد
من با آفتاب یزد مصاحبه نمیکنم.

علمالهدی:

میگوییم تیشرت خارجی نخرید اما پورشه چند صدمیلیونی وارد میشود

آی��ت اهلل احم��د علماله��دی روز گذش��ته در
خطبههای نماز جمعه مش��هد در ج��وار بارگاه
منور رضوی در حالی ک��ه تیر انتقاداتش را هم
به س��وی دولت منتخب مردم نش��انه گرفت و
هم به س��مت وکالی ملت در بهارستان ،اظهار
داش��ت :مقام معظم رهبری در سالی که به آخر
و پایانش رس��یدهایم در ابتدای سال با قاطعیت
و جدیت زیادی اصرار بر اقدام و عمل در عرصه
اقتصاد مقاومتی داشتند و ما باید ارزیابی کنیم
ک��ه کارنامه ما در این اقتصاد مقاومتی که مورد
تاکید رهبری بود به چه صورت بود؟
امام جمعه مش��هد افزود :اقتصاد مقاومتی تنها
کارنامه دولت نیس��ت و کارنامه ما نیز هس��ت،
در عرص��ه زندگ��ی خودمان چق��در در عرصه
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل کردیم؟ این البته
کارنامه مجلس ش��ورای اسالمی نیز باید باشد.
در مجلس ،نمایندگان مورد اعتماد مردم حضور
دارند .اینها چقدر توانس��تند اقتصاد مقاومتی را
دنب��ال و بر آن نظارت کنند و چه اندازه دغدغه
اقتصاد مقاومتی وجود داشت؟
وی گفت :س��ال  95سال اقدام و عمل بود و نه
برنامهریزی ،میدان میدان جنگ اس��ت و نباید
دائماً برنامهریزی ک��رد بلکه باید حرکت کرد و
جلو رفت و به دشمن پاتک زد.
وی گف��ت :به مردم میگوئیم تیش��رت خارجی

نخری��د ام��ا از آن طرف ماش��ین پورش��ه چند
صدمیلیون��ی وارد میش��ود .اینه��ا فرهن��گ
تجملپرس��تی را باال میبرند حت��ی دنبال ایجاد
فروش��گاههای بزرگ خارجی هستند ،ما درصدد
دولت ستیزی نیستیم ،تریبون نماز جمعه محل

طرح مطالبات رهبری است ،اول سال مقام معظم
رهبری بر اقدام و عمل تاکید کردند اما در س��ال
با این مس��ائل روبرو بودیم .تنها اشکال به دولت
نیست اشکال ما به مجلس بیش از دولت است.
عل��م الهدی گفت :اینهایی ک��ه رای گرفتند و به

مجلس رفتند این مسائل را میدانستند یا خیر؟
چ��را راهنمای��ی و نظارت نکردن��د؟ مقام معظم
رهب��ری ،رهبر این نظام اس��ت و اس�لامیت این
نظ��ام ما به وج��ود یک مرجع تقلی��د و مجتهد
جامعالشرایطی است که در راس این نظام است.

السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین
ضمن تشکر از کلیه اقوام ،دوستان و آشنایان گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین و مجالس ختم عزیز از دست رفتهمان

شادروان نادر فارغ

شرکت نمودهاند ،به آگاهی میرساند مجالس ختم ،سوم و هفتم به شرح ذیل میباشد:
= مراسم ختم صبح روز یکشنبه مورخ  95/12/29از ساعت  8الی  -10یزد – مسجد سجادیه – چهارراه دولت آباد
= مراسم سوم عصر یکشنبه مورخ  95/12/29از ساعت  16از منزل پدری مرحوم به طرف خلدبرین
= مراسم هفتم عصر پنجشنبه مورخ  96/1/3از ساعت  16از منزل پدری مرحوم به طرف خلدبرین
= مراسم پنجشنبه و جمعه شب از ساعت  20الی  22در حسینیه پیربرج واقع در ابتدای خیابان مهدوی
شرکت شما سروران گرامی ،موجب تسالی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم خواهد بود.

