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پیشنهاد آفتاب یزد به نمایندگان مجلس

معجزه دیرهنگام برجام

خبرگزاری فارس و کریمی قدوس 
ی
حامی دولت شدند!
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سرمقاله

آمریکا تصمیم خود در مورد توافق
هستهای را امروز اعالم میکند

روز
سرنوشت
برجام

انتصاب قوچانی
و یک سوءتفاهم

ی
سید علیرضا کریم 

درخواست نماینده شیراز

صفحه2

برای برگزاری

مراسم روز کوروش

ادامه در همین صفحه

سخن روز

چهره روز

انتصاب محمد قوچانی در نهاد ریاست جمهوری

دفاع شهردار تهران از انتصابهای خود

تیم اطالع رسانی دولت
تقویت میشود

برخیمدیرانقالیباف
خوب بودند
روز گذشته تشکیل صف مقابل صرافی ها برای خرید دالر
خاطرات سال های  90و  91را زنده کرد

همزمان با نوسانات ارزی ،وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در یک اجالس عازم آمریکا شدند
یادداشت

بویبهشت
در مشام یوز جوان!

امید مافی  روزنامه نگار

در شب مهتابی آن سوی مرزها ،تیزچنگ ترین
شکارچی این حوالی زیر سایه ابرهای بی طاقت
و در ازدحام چشم های غریبه،قفس توری تزارها
را شــعله ور کرد تا ماه در حوالی سیبری،چهره
نیســتلروی وطنی را بپوشــاند و سینیور کنار
نیمکت ،شعرهای عاشقانه پرتغالی را به عشق
شاگردش بخواند.او سردار آزمون است.مردی که
با آتش بازی اش در مخمل سبز کاری می کند
ملت ســر بر بالش آرامش بگذارند و سنگربانان
مغموم سر از متروکترین ســیارهها درآورند.
پسر خوب ترکمن که دســت در گردن تقدیر
به فرشته نجات تیم ملی بدل می شود و خواب
آشفته سیم خاردارها را آشفته تر می سازد.
او در کازان نمونــه بارز یک تمام کننده تمام
عیــار بود.یوز غرانی که ثابت کرد می تواند در
جام جهان نما داستان نیمه تمام رستگاری را
در تقدیس ســرزمین مادری بنویسد.جنگاور
جوان بــوی بهشــت را در روزهای جهنمی
به مشاممان خواهد رســاند.از اینجا تا مسکو
برای مردی که قرار اســت مردن و زنده شدن
را به رقیبان بیاموزد و ملتی را به ابرها سنجاق
کند،راهی نیست.او می تواند به ستاره دنباله دار
ســپهر فوتبال ایران بدل شــود و قلب ها را به
شک بیندازد.فقط کافی است ثانیه ها به هروله
نگذرند و ســردار در نود دقیقه های پرمرز و راز
جرعههای لبخند را به ما بنوشــاند.فقط باید
خروس ها هوای چشــم های خــواب آلوده را
داشــته باشند و همای سعادت روی شانه های
میهنبنشیند.
دلهاگواهیمیدهند.خطرناکترینمهاجمدنیا،
آوازهای دلربایــش را در جام های ترک خورده
جانمــان خواهــد ریخــت و بیــرق خونین را
در دوردست افق نشانمان خواهد داد.این خط و
این نشان!

بسمهتعالی

وزیراطالعات :دریاصفهانیمرتکبجاسوسینشدهاست

ســیدمحمود علوی وزیر اطالعات گفت ،در خصوص اتهام جاسوســی یکی از مشــاوران تیم مذاکرات
هســتهای گفت :درخصوص دری اصفهانی قبال در چنــد نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعالم
میکنم ،از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی ،معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات
است ،از نظر این معاونت ،آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمههایی
که برخی سرویسهای بیگانه به وی داشتهاند ،هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت
اطالعات همکاری داشته است/.ایسنا

ادامه از همین صفحه:

انتصاب قوچانی و یک سوءتفاهم

چالش های اخیر ایجاد شده میان برخی مسئوالن و تریبون داران گره ای از گره های در هم تنیده زندگی
مردم باز کند بلکه بالعکس ،باعث می شود شرایط بدتر و وخیم تر هم بشود.
-2چگونگی تحقق مطالبات ،روشن و بَین است؛استفاده حداکثری از امکانات و اختیارات.راه دیگری
نمی توان متصور بود.اتمسفر مملکت ما هم به گونه ای است که در فضای متشنج نمی توان قدم از قدم
برداشت  .دولت ناچار است شرایط را آرام نگه دارد و درخواست ها ،گالیه ها و انتقادات خود را پشت
درب های بسته و گعده های خودمانی مسئوالن مطرح و پیگیری کند.اتفاقا دولت تدبیر و امید نشان داده
در البی های پشت پرده برای رسیدن به منافع خود «چیره» و «خبره» است.فی المثل شاهد بودیم که این
دولت با بهره گیری حداکثری ،از امکانات و اختیارات خود توانست شرایط انتخابات داخلی مجلس را
به گونه ای رقم بزند که منافع اش محقق شود.در موضوعی کالن تر ،حصول برجام میسر نبود مگر با
رایزنی های پشت پرده ای که از سوی دولت روحانی با مقامات عالیرتبه شکل گرفت .اگر رئیس جمهور
مطالبات و مساعدت های مورد نظر خود را از تریبون ها اعالم می نمود قطع به یقین توافق هسته ای
درکار نبود .
-3البته یک نکته را نباید فراموش نمود.دولت ها معموال زمانی که عرصه تنگ می شود تمایل دارند وارد
بحث های تریبونی و نمایشی شوند.شاید در برخی مواقع این نمایش بجا باشد اما افراط در آن چالش هایی
را ایجاد می کند که بیشتر به انتحار شباهت دارد.دولت احمدی نژاد چنین عمل کرد.دولت مذکور وقتی
دید «کاغذپاره بودن» تحریم ها یک شوخی بی مزه بیشتر نبوده است از خواب بیدار شد؛اما خیلی دیر.
چرا که دیگر منابعی برای مانور نبود و عرصه تنگ شده بود.الجرم رو آورد به نمایش از نوع چالشی
آن.این چالش تا بدان جا پیش رفت که تبدیل به انتحار شد.لیکن دولت روحانی نیازی به نمایش چالشی
ندارد.همین قدر که بتواند برخی مخالفان خود را سرگرم نگه دارد کفایت می کند.انتصاب محمد قوچانی
روزنامه نگار برجسته کشورمان در نهاد ریاست جمهوری این نوید را می دهد که دولت از یکسو وارد
اصطکاک با سایر نهاد ها و قوا نشود و از سوی دیگر اجازه ندهد دلواپسان جعلی کارنامه پاستور نشینان
را سیاه جلوه دهند.ضمن آنکه دولت و شخص روحانی می تواند در فضایی آرام و خارج از تنش به
وعده های خود جامه عمل بپوشاند.آفتاب یزد این انتصاب را بجا و دیر می داند.ای کاش در همان دولت
قبل تیم اطالع رسانی این چنین تقویت می شد.

بدینوسیله از تشریک مساعی ،ابراز همدردی و
حضور مسئوالن محترم استان ،مدیران محترم
دســتگاههای اجرایی ،شخصیتهای اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اساتید دانشگاه،
دانشجویان و همکاران گرامی سازمان مدیریت
و برنامهریزی اســتان در مراســم تشــییع
و ترحیــم پــدر مرحــوم اینجانــب قدردانی
مینمایم.
امیدوارم خداونــد به همه عزیزان عمر باعزت و
ســامتی عنایت فرماید و همه رفتگان را مورد
مغفرت خود قرار دهد.
حمیدرضا نصیریزاده

عکس:میزان

این صف لعنتی
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سردبیر

 -1یک ســوء تفاهم رخ داده اســت .به نظر
می رســد برخی مقامات دولتی فشــارهای
گاهوبیگاهاصالحطلبانبرایتحققمطالباتو
شعارهارااشتباهتفسیروبرداشتنمودهاند!باری؛
هیچ یک از افرادی که به جامعه اصالح طلبی
تعلق دارند و نســبت به این جریان و تفکر،
احساس نزدیکی می کنند نمی خواهند و تمایل
ندارند دولت و شخص حسن روحانی رو به
جنگ تریبونی بیاورند.خیر.به فعل رسیدن آنچه
در ایام انتخابات وعده داده شد در پشت تریبون
میسر نیست.تریبون و تریبون بازی منحصر به
همان ایام انتخابات بود؛ اکنون زمان عمل است.
فلذا راقم این سطور تصور نمی کند...
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