هربامداد در سراسر کشور
سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

گفتگویآفتابیزدباعلیرضامنصوریان؛
فرماندهایبایکانبارباروت!

جام را برای آبیها
کادو خواهیم کرد!

9

قبل از روحانی حتی بورکینافاسو هم
به ما کملطفی میکرد

شنبه 24تیر 1396
گفتگوی آفتاب یزد با دایی کودک  7ساله

قاتل به همراه دیگران
در جستجوی آتنا بود!
مادر آتنا با داروی آرامبخش زنده است

آفتاب یزد  -پریســا هاشمی :دخترک
آنقدر کوچک بود کــه معنای نامردی و
مرگ را نمیدانست .او به دور از هیاهوی
بزرگی ،کودکیاش را میکرد و سرخوش
از معصومیــت کنار
بساط دستفروشی پدر
میایستاد و دستهای
کوچکــش کمکی بود
بــرای درآوردن نان
حاللی که پدر بر ســر
سفره میآورد .روزی
ماننــد تمــام روزها
آمد و کنار بساط پدر
ایستاد ،بعد از یکی ،دو ساعت راه خانه
را در پیشگرفت اما ،آتنای کوچک پدر
هرگز به خانه نرسید .پدر که به خانه آمد
آتنا را ندید و به دنبالش تمام شهر بسیج
درشبکه بخوانید

استدالل
عجیب تتلو
در مورد قتل آتنا
17

بهزاد نبوی :امیدوارم
روحانیمایوسنشود

شدند .اما هیچ کس اثری از او نمییافت.
حتی تلگرام و اینستاگرام هم نتوانست
اثری از آتنای 7ساله پیدا کند و او را به
خانهاش بازگرداند .هر کس که عکس آتنا
را در تلگــرام میدید
و متوجه میشد که او
گمشده دست به دعا
برمیداشت که زودتر
به خانه بازگردد و دل
آشــوبزده مادرش
آرام گیرد 22 .روز بعد از
آنکه مــردم ،پلیس و
آتشنشانی ،پارسآباد
را زیــر و رو کردند ،آتنا پیدا شــد .اما
دیگر جانی در بدن نداشــت که به پدر
کمک کند.
ادامه در صفحه 4
سخنگوینیرویانتظامی:

پلیس اصراری
برای برخورد سلبی
درحوزهحجابندارد
4
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سرمایه
سوزی
تخریب محمدرضا عارف از سوی
برخی افراد مدعی اصالح طلبی شدت گرفته است

رسولی:
جریان سهمخواه
از عارف
عصبانی است

صوفی:
حملهکنندگان به عارف
مطمئن باشند روحانی هم
آسیب خواهد دید

نقددرونگفتمانی
سرمقاله امروز بهجای تخریبدرونی
صفحه 2منصورمظفری =مدیرمسئول

صفحه23

2

