والدت حضرت امام هادی (ع) مبارک باد

دوشنبه شب رخ داد

هربامداد در سراسر کشور

بهمناسبتاعیادپیشرو

جنایت وحشتناک

یخچال تهران

از تحریریه آفتاب یزد

5

روغنکاری رابطه
ریاض  -تهران
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سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش
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درخیابان

برخیرسانههایمنطقهازبازگشاییسفارتعربستاندرایرانخبرمیدهند

احمد مسجد جامعی

آذرمنصوری:

نبایدبراینرمالیزاسیون
گفتمان اصالحات را نفی کرد

1

چهارشنبه  15شهریور 1396

حضور در جلسات هیئت دولت
و انتخاب معاونان قابل قبول
اخبار خوش محمدعلی نجفی برای تهران

البی زدایی
آقای شهردار
15

در نشست برابری جنسیتی
در مدیریت شهری مطرح شد
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تساوی دوراز انتظار
تیم ملی فوتبال سوریه با تساوی مقابل ایران به بازیهای پلیآف جام جهانی راه یافت

سرمقاله

فرزندان خود را
برایتحصیل
به کره شمالی بفرستید!

سید علیرضا کریمی  سردبیر

همین صفحه

همزمان با عذرخواهی روزنامه دلواپس از ظریف

مشخص شد بتنی در قلب رآکتور آبسنگین اراک

پایانحسرت14سالهزنان
درمدیریتشهری؟!

ریخته نشده است و ادعاهای دلواپسان عاری از حقیقت بوده

پایانتوهمبتن

محمدجواد حقشناس:
جداسازی زنان خوب است یا بد؟

زهرا صدراعظم نوری:
زنان در شهرداری 14سال به عقب
رانده شدند
دکتر حسین راغفر:
سپردههای بانکی فرصت اشتغال زنان
را از بین میبرد

جامعهباید
نسبت به فساد
در هر جایی
حساس
باشد

سخنگوی دولت  :رفع حصر
به اجماعسازی نیاز دارد

ویژگی های الزم
برای وزیر علوم

موید حسینی صدر

با کســب رای اعتماد بسیار قوی از مجلس
برای  16وزیر دولت آقای روحانی ،اکنون تمام
چشــم ها به دو وزارتخانه بسیار مهم دوخته
شده است.
به اذعان همه صاحبنظران مهمترین بحران
پیش روی کشور در آینده و حتی هم اکنون
بحران آب است ،مدیریت آب هر چند که به
وزارت جهاد سازندگی و سازمان محیط زیست
نیز ارتباط دارد امــا امور اجرایی آن در بحث
کالن بر عهده وزارت نیرو است .بنابراین باید
ببینیم آقای روحانی برای وزارت نیرو و بلکه
مهــم تر از نظر ما برای مدیریت آب کشــور
چه گزینه ای را انتخاب خواهند کرد؟
وزارتخانه دیگری که بدون وزیر اســت وزارت
علوم فنــون و تحقیقات اســت .همچنانکه
آقــای رئیس جمهــور در صحبت های خود
چند بار اشــاره کردند ،راندمــان آموزش در
مقطع دبیرستان و دانشگاه از بعد عملی پایین
است و در عمل فارغ التحصیالن مدارس و ...
ادامه در صفحه 16

ادامه در همین صفحه

سید حسن خمینی:

توضیح سخنگوی
شورای عالی امنیت ملی
درمورد حصر
یادداشت

 -1سوژه جذاب جهت نگاشتن و پرداختن کم
نیست اما کیهان چیز دیگری است!دیروز این
روزنامه در ســتون سرمقاله خود در واکنش به
دو قطبی کره شمالی – کره جنوبی که همزمان با
آزمایش های موشکی پیونگ یانگ در کشورمان
شــکل گرفته مطرح نمود تصویری که از کره
شــمالی ،کوبا و ونزوئال در ایران و میان مردم
شکل گرفته صحیح نیست و ساخته و پرداخته
آمریکاست.این نشریه اصلی جناح راست که
دچار بحران مخاطب اســت ،توضیح داده که
این موضوع در مورد ایران نیز صدق می کند و
به دلیل همین تبلیغات مسموم غربی ها از جمله
رسانههایآمریکایی،مردماروپاتصویرغلطیاز
کشورماندارند.

چهر ه روز
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آفتاب یزد  -گروه سیاسی :ســرانجام پس از گذشت  2سال،
رویای کاذبه ی(!) مخالفان برجام به کابوسی خوفناک تبدیل شد
چراکه جمعی از اصحاب رســانه روز دوشنبه طی سفری دو روزه
به اراک و نطنز از نزدیک در جریان فعالیت های مراکز هســته ای
ایــران قرار گرفتند و اظهار داشــتند که قلب رآکتور هســته ای
اراک ،برخالف اعالم مرگ آن از سوی دلواپسان همچنان می زند.
مخالفان برجام و حتی رقبای حســن روحانی در جریان انتخابات
ریاست جمهوری ،96با بهره گیری از وسایل سنتی همچون برخی
تریبونها و ابزارهای پیشرفته همانند نرم افزار فتوشاپ به تکاپو افتادند
تا از بتن ریزی در قلب و گنبد رآکتور هســتهای اراک خبر دهند.
امــا تصاویــر دیدار جمعــی از خبرنــگاران و فعاالن رســانهای
از تاسیســات نطنز و اراک رویای ایســت قلبی رآکتــور اراک را
به کابوس دلواپسان بدل کرد و گواه آن بود که تاسیسات هسته ای
اراک همچنــان پابرجا اســت و مترقی تر از گذشــته به فعالیت
می پردازد .حال این مطالبه مطرح می شود که تمامی آنهایی که
با دروغ پراکنی درباره بتن ریزی در رآکتور ،درصدد تخریب دولت و
همینطور تشویش افکار عمومی بوده اند ،لب به عذرخواهی از مردم
و همینطور دولت منتخب آن ها بگشــایند و بنا به گفته علی اکبر
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ،استغفار کنند.
دروغی که باور کردند

از تیرماه  94که توافق هسته ای ایران با گروه  5+1به سرانجام رسید
و برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به ثمر نشست ،اصولگرایان و
به طور کلی مخالفان دولت حسن روحانی به استناد یکی از بند های
برجام مبنی بر بتنریزی در مخزن فوالدی رآکتور اراک؛ این پایگاه

هسته ای را ویران شده پنداشتند و به انحاء مختلف درصدد القای
بتن ریزی در قلب و گنبد رآکتور اراک بودند و آن قدر آن را تکرار
کردند و به توضیحات مسئوالن سازمان انرژی اتمی گوش نسپردند
کــه در نهایــت دروغ خود را باور کردند و هــر جا که میکروفن و
بلندگویی می یافتند از بتن ریزی در رآکتور هسته ای اراک سخن
میگفتنــد .تریبونهایی که به انحصار اصولگرایان درآمده ،یکی از
اصلی ترین پایگاههای تخریب برجام بوده اســت .به طوری که هر
خطیبی با ربط و بی ربط به برجام می تازد و از بتن ریزی در رآکتور
اراک سخن می گوید.
در تازهترین این اظهارنظرها یکی از تریبوندارها گفته اســت که
«ما به مذاکره کنندگان احترام میگذاریم و آنها را امین میدانیم
ولی نتیجه مذاکرات جز کاهش تعداد سانتریفیوژها و بتن ریختن
در رآکتور اراک چه بود؟ دوباره هم با وجود اینهمه امتیازهایی که
ایران به آنها داد ،ایران را تحریم کردند».
نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسالمی هم در شمار آن هایی
قــرار دارند که با جبر و زور می خواهنــد بتن ریزی در اراک را به
مردم بقبوالنند .همچون موسوی الرگانی ،نائب رئیس کمیسیون
اقتصادی که در اظهار نظر خود در تالش بود تا صحنه ای تراژیک
از آنچه برسر رآکتور هسته ای آمده را بسازد ،عنوان کرد «:ما قلب
رآکتور آب ســنگین اراک را تخلیه کرده و آن را با بتن پر کردیم.
برجام برای مردم رضایت بخش نبوده چرا که تاثیری بر زندگی آنها
نداشته است».
احمــدی نژادی ها هم کــه در گروه معلوم الحال هــا قرار دارند،
بدگویی هایشــان علیه برجام حکایت از حســد درونی شان دارد
چراکــه در زمان ریاستشــان بر کشــور آنچنان بــد عمل کردند

فرزندان خود را برای تحصیل به کره شمالی بفرستید!
ادامه از همین صفحه:
این نشــریه در ادامه به ذکر برخی مثال ها پرداخته که فی المثل
دیدگاه فالن گردشگر در مورد ایران  ،قبل از حضور در کشورمان
و بعد از آن چقدر متفاوت بوده است.
 -2در اینکه رســانه های غربی به دلیل ساختار خود از ضریب
نفوذباالیی برخوردار هستند شکی نیست.آنان به سادگی می توانند
«علیه» و «له» شخصی یا موضوعی پروپاگاندا راه انداخته و حرف
خود را به کرسی بنشانند.این قدرت تا جایی است که به سادگی
می توانند نفر اول مملکت خود را زیر ســوال برده و فساد ها و
تخلفات او را وقتی که در قدرت قرار دارد افشا نمایند.فلذا قدرت
اقناعی رسانه های فوق موضوع غریبی نیست و به سادگی رسانه ای
که ترامپ را زیر سوال می برد می تواند تصویر مخدوشی هم از
کره شمالی مخابره نماید تا دیدگاه ها نسبت به این کشور «کدر»
گردد.اما پرسش اصلی اینجاست؛کیهان گفته فالن گردشگر پس
از حضور در ایران به دروغ های این رسانه ها در مورد کشورمان
پی برده است و برای او روشن شده که سرزمین پارس در اوج امنیت
قرار دارد و مردم زندگی روزمره و عادی خود را دارند.اما آیا این
موضوع در مورد کره شمالی نیز صدق می کند؟اوال که حضور
گردشگر در این کشور به این سادگی نیست و ثانیا توریست ها
در کره شــمالی نمی توانند در هر مکانی که میل دارند حضور
پیدا کرده و در حقیقت گردش آنان تحت مدیریت های سنگین
است.در واقع در این کشــور ،راهنمایان گردشگری  ،مامورانی
هستند که مراقبند تا گردشگران دست از پا خطا نکنند.به طوریکه
توریســت ها حتی نمی توانند بــدون اذن راهنما از هتل های
مخصوصی که برای خارجی ها تهیه شــده خارج گردند .ثالثا
 95درصد گردشگران به کره شمالی چینی های فقیری هستند که برای
برخی نوستالژی های خاص به این کشور می روند .توریست های

اروپایی و آمریکایی از بیم دســتگیر شــدن به کره شــمالی
پــا نمی گذارند .و رابعا اینکه گردشــگرانی که از ایران خارج
می شوند در خاطرات خود به نیکی از ایران و ایرانی یاد می کنند
و این درحالیست که در مورد کره شمالی اینگونه نیست.به شکلی
که وقتی گردشــگران از عجایب کره شمالی می گویند تصویر
این کشــور مخدوش تر از قبل می شود.یک توریست کانادایی
پس از پایان سفر خود به کره شمالی در خاطرات خود می گوید:
« در این کشــور شهربازی برای استفاده عموم نبوده و فقط افراد
گلچین شــده و نخبه میتوانستند از آن استفاده کنند ولی با این
وجود به او اجازه بازی با وســایل را دادند که البته در هر بازی
حداقل نیم جین گارد و محافظ با وی همراه میشد!»
-3غالب آقازاده ها به سبب مکنت و امکاناتی که در اختیار دارند
ترجیح می دهند در یکی از کشورهای توسعه یافته غربی تحصیل
کنند.کمتر آقازاده ای را می توان یافت که مدرک تحصیلی اش از
یکی از دانشگا ه هایی باشد که بچه های مردم این سرزمین از آن
فارغ التحصیل می گردند.ضمن اینکه برخی از همین آقازاده ها
حتی پس از فارغ التحصیلی هم چندان رغبتی برای بازگشــت
به کشــور ندارند و در همان کشور توسعه یافته به زندگی خود
ادامه می دهند.مگر اینکه پســت و مقامی در ایران در انتظارشان
باشــد که در این صورت هم بازگشت شان به طور کامل نیست
بلکه همچنان اقامت آن کشــور را داشــته و حتی فرزندان شان
(آرمین شــان!) را به داخل کشور نمی آورند!در چنین شرایطی
اکنون کیهانی ها مدعی هستند برخالف آنچه در رسانه ها نوشته
می شــود کره شــمالی ،کوبا و ونزوئال آن چنان بد هم نیستند.
به راستی اگر آقایان بر صدق گفتار خود ایمان دارند آیا حاضرند
فرزندان خود را برای تحصیل و زندگی به یکی از همین کشورها
علی الخصوص کره شمالی بفرستند؟

بازی تیم های فوتبال ایران و سوریه ،با
تمام جوسازی ها و حاشیه سازی های
سیاســی خود به پایان رسید .در این
دیدار که بر خالف فشارهای رسانه ای
به خصوص از سوی کره جنوبی و البته
با درخواســت های مستقیم بازیکنان
سابق و شهروندان سوریه ،شایعه تبانی
دو تیم به نفع ســوریه قوت گرفته بود
و برخی مدعی بودند ایران به پیروزی
هم پیمــان نظامی خود چراغ ســبز
نشــان می دهد،ملی پوشان کشورمان
در یک رقابت نه چندان جذاب پرونده
رقابت های انتخاباتی جام جهانی را با
مساوی بســتند .ایران که در سئول به
کره جنوبی نباخته بود ،در ورزشــگاه
آزادی در برابر ســوریه به تساوی  2بر
 2رضایــت داد تا رقیب ایران به خاطر
سوم شــدن در گروه ،شانس حضور در
پلی آف جام جهانی را باالتر از ازبکستان
به دست آورد.

که دســتگاه دیپلماســی ایران برای پایان دادن بــه  6قطعنامه
شدید اللحن شورای امنیت سازمان ملل  ،برجام را به ثمر نشاند .مسعود
میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد از آن دست افرادی است
کــه همواره به تخریب برجام پرداخته اســت .او درباره بتن ریزی
در رآکتــور اراک چنین گفته  «:هســتهاي را تعطيل كرديد ،بتن
را همريختيد و نيروي انســاني را هــم بيكار كرديد؛ غافل از اينكه
حداقل  5تا  10سال بايد تالش كرد تا اين نيروي انساني برگردد و
به نقطهاي كه قبل از برجام داشتيم ،برگرديم».
و در نهایت ابراهیم رئیســی رقیب حســن روحانی در انتخابات
ریاست جمهوری هم به بیان دروغ بتن ریزی در رآکتور هسته ای
اراک پرداخت و در ایــام انتخابات چنین گفت « :پیشپرداخت
برجــام ریختــن بتن در قلــب رآکتور بود ،معتقدیــم که دولت
نمیتواند چک برجــام را نقد کند .یک دولت انقالبی میخواهیم
کــه چک برجام را نقد کند ».مخالفان برجــام برای جا انداختن
بتن ریــزی در قلب رآکتور اراک ،تنها به بیان آن از تریبونهای
مختلف نپرداختهاند بلکه با روشهایی چون اســتفاده از نرم افزار
فتوشاپ  ،تصاویری از رآکتور اراک منتشر ساخته اند که قلب آن
از سیمان پر شده است.

2

بازدید
احمدمسجدجامعی
از روزنامه آفتاب یزد

شب گذشته احمد مسجد جامعی عضو شورای
شــهر تهران به مناســبت اعیــاد پیش رو و
بــه دعــوت روزنامه آفتــاب یزد به دیــدار از
بخشهــای مختلف ایــن روزنامــه پرداخت.
مســجدجامعی پــس از دیــدار و گفتگــو با
مدیرمسئول و سردبیر ،از تحریریه این مجموعه
بازدید به عمل آورد .
مصاحبه تفصیلی آفتــاب یزد با وزیر فرهنگ
و ارشــاد دولــت اصالحات در روزهــای آتی،
منتشر خواهد شد.

صالحی:استغفارکنید

در حالی مخالفان برجام از بتن ریزی در قلب و گنبد رآکتور اراک
سخن می گویند و حتی به ادعاهای رسانه های اسرائیلی و آمریکایی
استناد می کنند که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی
بارها به رد بتن ریزی در قلب رآکتور اراک پرداخته است.
ادامه در صفحه 2

تساوی دور از انتظار

از ســوی دیگر علی رغم هموار نشدن
مســیر حضور بانوان ایرانی در جشن
صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی،
دوربین ها و رســانه ها به کرات تصویر
بانوان سوری حاضر در استادیوم را که
از قضا فاقد پوشش قانونی و مورد نظر
مسئوالن کشــور بودند مخابره
کردنــد .پرچم های برافراشــته
حــزب اهلل لبنــان در میــان
تماشــاگران ســوری نیز از دید
تصویربرداران دور نماند .همچنین
مانند رقابت های والیبال برگزار
شده در کشور ،برخی زنان ایرانی
برای تماشــای بــازی تیم ملی
کشورشان ،حاضر شدند در ظاهر
هواداران رقیــب و با پرچم های
این کشور به استادیوم بروند و از

این طریق ماموران حاضر در ورزشگاه
آزادی را دور بزننــد .در ایــن دیدار که
محمدعلی نجفی و مسعود سلطانی فر
در جایگاه مهمانان ویژه حضور داشتنند،
به طرز عجیبی طلسم کلین شیت ها و
بسته نگه داشتن دروازه تیم ملی پس از

 9بازی پیاپی شکسته شد تا در نهایت
رکورد منحصر به فرد ایران در دقیقه 12
این بازی شکســته شــود .این تساوی
دور از انتظــار که معــادالت جدولرده
بندی گــروه را به هم زد بدون شــک
از شــیطنت های رقبای ایــران مانند
کره جنوبی و به خصوص ازبکســتان
مصون نخواهد ماند .گزارش تکمیلی
این دیدار را در صفحه  11بخوانید

