والدت حضرت امام موسی کاظم(ع) مبارک باد

وزیر آموزش و پرورش:

الوروف:

 10درصد بیسواد

روسیهوعربستان

وجود

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در گفتگو با آفتاب یزد خبر داد

درتناقضبایکدیگرنیست

اجارهدستگاههایژاپنی
برایشناساییگودهایخطرناک!

10
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محمدعلینجفی:

قراردادهای اخیر
شهرداری را
بررسی میکنیم
4

دستگیریظریفقالبی
در شیراز
5

اسنپ و تپسی در کرج
از دسترس خارج میشود
4

آفتاب یزد گزارش میدهد

برجاممنهایآمریکا
شدنی است؟
3

2

مشارکتروسیه
در برقی کردن راهآهن ایران
6

راه را
ُ
گم نکنیم!

بهزاد نبوی در گفتگو با ایسنا از این روزهای
خود گفته است .آفتاب یزد به این بهانه در
گزارشی تحلیلی به ابعاد فعالیتهای سیاسی
او پرداخته است

سرمقاله

منصور مظفری  مدیرمسئول

هرگوشه جهان بلوا و آشوبی به پا است؛ طبیعی،
س��اخته و پرداخته به دست بشر و پدید آمده
از اختالفها و تفاوتها و س��وء برداشتها.
آفریقا دچار جنگهای قومی قبیله ای ،گرفتار
تبعیضها و اختالفات تاریخی .خاورمیانه غرق
در آتش جنگ و تروریسم ،آسیا پر از وحشت،
اروپ��ا تا خرخ��ره در تب و ت��اب بحرانهای
اقتصادی فرورفته ،آمریکا گرفتار ترامپیسم و...
جهاندچارترینروزهایخودراسپریمیکند،
دچارترین یعنی گرفتار در بالیا و بلواهایی که از
ساقه به ریشه رخنه پیدا کرده ،جان انسان را نه؛
ریشه انسانیت را دارد میسوزاند.

سیاستمدار

اصیل

ادامه در صفحه16

یادداشت

جذابیتهاینگرانکننده
خاورمیانه
م .متین=تحلیلگر روابط بین الملل

نبوی :برجام فیالنفسه کاری نمیکند
بلکه جادهای را آماده میکند
تا در آن مسیر حرکت کنیم
ادامه در صفحه15
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عکس :خبرگزاری دانشجویان

دیدار استاد فرشچیان
با ابراهیم رئیسی

نوبت
شفاف سازی آنالین
2

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

دیدگاه

مایهشرمندگیاست

4

هربامداد در سراسر کشور

واکنشهایتوئیتری،اینستاگرامیوفیسبوکیمقاماتدیگرکافینیست

تحوالت کش��ورهای عربی خاورمیانه حتی از
سریالهای پربینندهای مانند
The Walking Dead
- Game of Thrones- Breaking Bad
جذابت��ر و هیجان انگیز ترند .به یکباره همه
چیز تغییر و پیش بینیها فرو میریزند به خود
میگوییم"آه،خدایمنقرارنبوداینطوربشود!"
به قول "اری��ک رولو"آنچه در خاورمیانه دیده
میش��ود ،مطمئنا و یا به احتمال زیاد همانی
نیست که باید باش��د! " ملک حسین زمانی
در رادی��و ام��ان در حمایت از فلس��طینیان
داد سخن سر میداد ،اما ...

ادامه در صفحه4

