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در باب انتقادهای تند «دورهمی»

هیچ اتفاقی
بدتر از
ناامیدی نیست

آقای مدیری!
زمان احمدینژاد
کجا بودی؟
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شنبه 9دی 1396
گزارش میدانی آفتاب یزد از بم؛

عجیبوباورنکردنیاززندگیهایکانکسی

ماهفتنفر
 14سال است

درکانکسزندگیمیکنیم!
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برای خرید خودرو ایرانی

ماهیانهچقدرپساندازکنیم؟
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۴میلیاردتومانسرمایهیزدیها

به کجا روانه شد؟!
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تداوم دردسرهای یک تیتر

جنجالبرسرایران
درپارلمانعربی
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یادداشت1-

چه کسی یحیی را
کشت؟!

امید مافی

روزنامه نگار

در پاگرد زمستان،آزادی برای نود دقیقه
به تنــوری داغ بدل شــد و شــاگردان
پروفسور کلک سهند نشینان را کندند تا
تراکتور پنچر شده ،بر چمنزار بیفتد و بر
جدار تاریکی تکیه دهد.
در آدینــهای که امید عالیشــاه در قامت
متهــم ردیــف اول بــه دادگاه صحرایی
ســرخها قــدم گــذارده بود،مصدومیت
ناخواسته مجوز نداد تا سرجوخه پیشین
ارتــش باصالبت ،اشــباح بی ســر را به
ســراغ یاران قدیمیاش بفرستد و همراه
با ســرگیجه باد ،شمدی ســیاه بر روی
رویاهای پروفسور بیندازد.
دیــروز بــا صــدای چکمــه رنجرهای
سرخ،تراکتور به اعماق دره ناکامی سقوط
کرد و شــلیک تیر از طپانچــه علیپور و
کمال،چرخهای تراختور را از کار انداخت
تــا با فریادهــای دوآتشــهها فضا ترک
بردارد و در هوایی انباشته از بوی باروت
تبریزیها در بن بست گرفتار شوند.
یحیی که به پایتخت آمده بود تا به تابوی
هزار روزه پایان دهد و طلســم له کردن
ماشــین قرمز را باالخره بشکند،حسرتی
طاقت ســوز بر دلش ماند و تاکتیکهای
نخ نما شــدهاش در کارزار دوزخی جواب
نداد تا مردان تراکتور ســر بر شــانه غم
بگذارند و با دست خالی برگردند.
واریز ســه امتیاز حیاتی به حســاب تیم
ایوانکوویچ و کشــتن آرزوهای یحیی در
روز خوب پرسپولیس،ســند صدرنشینی
تیمی که دســتش از جــام حذفی کوتاه
مانده را منگوله دار کرد.اینگونه شــد که
ســربازان غریبه کروات،رویینه تن جلوه
کردند و نود دقیقه آشــیانه تبریزیها را
به توپ بستند تا قرمزها با سینهای لبریز
از فریاد،خوشبختی در لیگ را جستوجو
کنند و تا اطالع ثانوی تســخیرناپذیر و
فتح ناشدنی به نظر برسند.
حــاال ارابه ســرخ آن باال ایســتاده و به
تبعید دیگر رقیبان میاندیشــد.حتی اگر
صدای پای آبیهای از خواب برخاســته،
مغز کروات نیمکــت قرمز را کالفه کرده
باشــد،باز هم در شــیب تنــد لیگ این
پرسپولیس است که ســزاوار ستایش و
قدرشناسی است.کسی چه میداند،شاید
ایــن تیــم بــا ایــن پتانســیل و ایــن
مــردان کاریزماتیــک بتوانــد دوبــاره
خــواب تیفوســی هایــش را تعبیر کند
و میــان بوی کافور و ســدر،عطر یاس و
یاسمن را به مشامها برساند.
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سرمقاله

در پاگرد تخم مرغ،

عبداهلل رمضانزاده در گفتگوی تفصیلی با آفتاب یزد
با توجه به شرایط فعلی درخواست کرد:

آقای روحانی!

با مردم
حرف بزن
= عبور از روحانی معنا ندارد
= من همچنان به روحانی نمره قبولی
میدهم
= در شــرایطی به روحانی رای دادیم
که گزینه دیگری نبود
= آن چیــزی که در اختیــار روحانی
قــرار گرفته بســیار وخیمتر از آن
چیزی است که تصور میکنیم
= رفتار روحانــی در زمان انتخابات
طبیعی نبود
= در چالش و بحران نظام بودجهریزی
قرار گرفته ایم
= دولت با فشــار مضاعف بودجهای
دست به گریبان است
= وقتی نان گران شــد ســلبریتیها
کجا بودند؟
= طبیعی است که روحانی نمیخواهد
به سرنوشت برخی روسای جمهور
پیشین دچار شود
= منابع مالــی دولت برای انتظارات
جامعه کفایت نمیکند
= همین که مثل ونزوئال نشدیم باید
خوشحال باشیم
= کســانی که بیشــترین بودجهها
را میگیرند ســاکت نشســتهاند و
پاسخگونیستند
= وقتــی یک روزنامــه فرمان حمله
صادر میکند ،چگونه ســرمایهگذار،
سرمایهگذاری کند؟
= آقای روحانی در انتخاب همکارانش
دقت الزم را نداشته است
= هدف روحانی رفع فقر مطلق است
نه ثروتمند کردن طبقه متوسط
صفحات  6و 7

همراهان و خواننــدگان آفتاب یزد میتوانند
مشکالت،دغدغههاومشاهداتخودرادرقالب
سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتابیزدآنهاراپیگیریومنتشرنمایند.البتهتا
پیشازاینستونهایپیاممردمیروزنامه،منبع
مهموغنیچنینسوژههاییبودهاماآفتابیزدبه
دلیلجایگاهمردمیخوددرنظرداردمنسجمتر
از قبــل بــه این مهــم بپــردازد .خوانندگان
محترم میتوانند ایدهها و ســوژههای خود را
از طریق پیامک  3000141428و یا تلگرام
 09213553163ارسالنمایند.

هارپ ،گسل چرا؟

مجید ابهری

رفتارشناس

در سال جاری متاسفانه چندین بار شاهد زلزله
در برخی از نقاط کشورمان بو دهایم که درصد
قابل توجهی از آن صدمات جانی و عوارض
مالی نداشت اما متاســفانه در بعضی از این
زمین لرزهها مثل کرمانشاه و بخشی از منطقه
غرب کشور ،هموطنان عزیزمان با از دست دادن
اقــوام و نزدیکان خــود و همین طور خانه
و کاشانهشان دچار مشکالت فراوانی شدند.
آنچه که در این میان قابل توجه و سوال است
اینکه در طول تاریــخ ایران هیچ گاه در یک
دوره زمانی این همه زلزله اتفاق نیفتاده بود ،
ولــی میتوان از نظر ژئوفیزیک و علمی این
فرآیندها را مرتبط با گسلها دانست .اما نکتهای
که باید آن را مد نظر قرار داد؛ شایعات عجیب
و غریب است.
ادامه در صفحه 11
سوژهخوانندگان:

طبقبرآوردهایما،درشهریزد علیرغمتنشآبی
بین 140تا 220کارواش وجود دارد

رشد قارچ گونه
کارواشها
در شهر بیآب ایران!
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بایدبه«پشیمانهستیم»
توجه می شد

علی صوفی

وزیردولت اصالحات

وضع معیشــتی مردم مدتهاست که از حالت
تعادل خارج شده است و مردم نیز به شدت
ناراضیاند؛ نارضایتی که از مدتها قبل وجود
داشته است و مردم انتظار داشتند دولت جدید
این وضعیت را ترمیم کند .قطعا این نارضایتی
زمینــه اعتراضات صنفی را فراهم می کند و
چون نارضایتی عمومی است و اقشار مختلف را
در بر میگیــرد وقتی یــک صنفی حرکت
میکند باقی اصناف هــم به آن میپیوندند.
در ایــن میان طبیعی اســت کــه هر کس
بهرهبرداری خود را میکند .مخالفین دولت ،
مخالفین سیاسی و معترضین صنفی سعی
میکنند هریــک اززاویه نگاه خــود به این
موضوع نگاه کنند.
اما از این سو دولت بار دیگر به مانند ماجرای
کمپین «پشــیمان هستیم» ،این حرکت را
به گردن جناح مقابل انداخته است و اسحاق
جهانگیــری معاون اول دولت بیان داشــته:
«دود این حرکات ضد دولتی در چشــم خود
آغازگران این حرکت مــیرود » به نوعی او
از یک موضع رســمی مخالفیــن جناحی را
عامل وقایــع اخیر میداند ،قطعا او اطالعاتی
موثق دربــاره این موضــوع دارد که چنین
ســخنی میگوید اما بخش دوم صحبتهای
جهانگیــری از حرفهــای اول او اهمیــت
بیشــتری دارد؛ اینکه او ادامه میدهد پایان
این حرکت دردست مخالفین دولت نیست و
آنها قادر نخواهند بود اوضاع را کنترل کنند
و این حرکات به ســمت خودشان نیز هجوم
میآورد.
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