هربامداد در سراسر کشور

گزارش آفتاب یزد از شائبه قصور پزشکی

آخرین گزارشها از حوادث آذربایجانشرقی

بازهمسیل
باز هم ویرانی

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

عارفلرستانی
به چه دلیل فوت کرد؟

4

در پی این اتفاق رئیسجمهور هیئتی را به ریاست وزیر نیرو
مامور کرد که با حضور و سرکشی دراستانهای آذربایجان
غربی و شــرقی ،همچنین اردبیل ،به روند امدادرسانی به
سیلزدگان ،رسیدگی و اقدامات انجام شده را گزارش دهند.
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کاندیدایپوششی آمد

امیرمحبیان:

شرایطبرایجمنا
مناسبنیست
3

بذرپاش در فاطمی

جهانگیری:
کاندیدای اصلی جریان اعتدال و
اصالحات روحانی است
من و آقای روحانی در کنار هم و
مکملهمهستیم
صفحه 15

سوژه شد
2

نامهآیتاللهشاهآبادی
دربارهکاندیداتوریرئیسی

سید علیرضا کریم ی سردبیر

روز گذشــته ثبت نام کاندیداهای انتخابات
ریاست جمهوری به پایان رسید.
 1636نفر نام شــان در وزارت کشور ثبت
شده است و بایستی صالحیت این افراد مورد
بررسی قرار گیرد.
از همــان دقایق آغازین شــروع ثبت نام و
باز شدن دربهای ستاد وزارت کشور همواره
حضور شــخصیتهای خاص با شعارهای
خاص تر مورد توجه رســانههای مختلف
قرار گرفت .به نوعی میتوان گفت اگرچه دنیای
سیاست خشــن و زمخت است اما حضور
چنین افرادی در میدان فاطمی باعث شد برای
لحظاتی رسانه ها باب شوخی و طنز را در میان
اخبار خود باز کنند .البته دیدگاه های جدی ای
هم در این خصوص مطرح شده است.

یادداشت

نقدیبرمقالهآقایطوطیایی
علیبصارتی

هجوم بیســابقه مردم به ستاد انتخابات کشور
جهت ثبتنامدر رقابتهای ریاست جمهوری در
هر دورهای توجهات داخلی و بینالمللی زیادی را
به خود جلب میکند و البته عالوه بر اینها مایه
خنده و شــادمانی عدهای را نیز فراهم میآورد.
اما دلیل این حجم از حضور مردم چیســت؟
هر چه هســت نمیتوان آن را به بیماری روانی
ثبتنامکنندگان منتسب کرد و عالج واقعه را به
بیمارستانهای روانی ارجاع داد .این نوع تحلیل
قادر نیست گرهی از این معضل را بگشاید؛ چرا
که نگاهی ذات باورانه به این پدیده دارد و...

2

محمدجوادظریف:

3

انتقاد بالوجه
از مردم

ادامه در صفحه4

امیدوار بودم
ثبتنامنکنید
دولتقبل
باعث بر باد رفتن
میلیاردهادالرشد

سرمقاله

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر حمایت از دولت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرد

با تصمیم شبانه روحانی

10

روزنامه آفتاب یزد در تاریخ  16اسفندماه حضور اسحاق
جهانگیری به عنوان کاندیدای پوششی را پیشبینی کرده بود

ادامه در صفحه 12

آگهي فراخوان عمومی طراحی

مونوریل توریستی در فضای داخلی
سازمان زيباسازي شــهر تهران از کلیه شرکتهای
واجد صالحیــت و توانا در زمینه طراحی مونوریل
توریســتی در فضای داخلی به طول حداقل 200
متر ،حرکت در  3بعد ،سرعت قابل کنترل و توانائی
حمل مسافر ،دعوت می نماید نسبت به ارسال رزومه
کاری و سایر مستندات مورد نیاز حداکثر تا تاریخ
 96/1/31به نشاني :ميدان هفت تير ،خيابان مفتح
جنوبي ،روبروي ورزشگاه شــهيد شيرودي ،نبش
خيابان شيرودي ،پالك  ،2طبقه سوم ،معاونت فنی
و طراحی شهری -واحد طراحی شهری اقدام نمایند.

روزنامه صبح ایران
هر بامداد در سراسر ایران

هر روز در سراسر کشور منتشر میشود

پیامک3000141426 :

روزنامه
آفتابیزد

دکتر علی نوری  جامعه شناس

درسراسرکشورنمایندگیمعتبرمیپذیرد
قابل توجه كانديداهاي محترم  
شهر و روستا در سراسر كشور
در جهت شــناخت بيشتر هموطنان
عزيز از برنامههاي كانديداهاي شوراي
اسالميشــهر و روســتا در سراسر
كشور ،روزنامه آفتاب يزد در نظر دارد
به صورت رايگان ،ديدگاه كانديداهاي
محترم را به چاپ برساند.
لذا كانديداهاي محترم ميتوانند اهداف
تلگرام09213553193 :
و برنامههاي خود را به صورت خالصه
ايميلaftab.yz@gmail.com :
حداكثر در  2برگ  A4به روشهاي ذيل
ارسال نمايند.
ذكر كامل استان-شهر-روستا جهت شناخت بيشتر الزم ميباشد.

شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی
(سهامی عام )

آگهی مزایده شماره /95/2ی
(نوبت دوم)

شرکتکارخانجاتتولیدیشهیدقندیدرنظرداردیکقطعهزمین
صنعتی به متراژ  100200متر مربع دارای  42واحد مسکونی و یک
سوله به متراژ  1610متر مربع واقع در سایت غربی کارخانجات خود

را به نشانی یزد -انتهای بلوار شهید قندی بفروش برساند ،لذا
متقاضیان میتوانند با واریز مبلغ  2/000/000ریال (دو میلیون
ریال) به حساب  2038097000بانک تجارت شعبه شهید قندی به
نام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از تاریخ شنبه مورخ
 96/01/26لغایت چهارشنبه  96/02/06برای خرید اسناد و بازدید
محل به آدرس :یزد ،صفائیه ،میدان جانباز ،انتهای بلوار شهید
قندی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی ساختمان اداری،
طبقه دوم ،دفتر شرکت ایساتیس ارتباطات قندی مراجعه نمایند.
جهت اطالع بیشتر میتوانند با شماره تلفن 035-38226408
تماس یا به سایت  WWW.SGCCIR.COMمراجعه فرمایند.

