رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
در گفتوگو با آفتاب یزد:

اگرمردانتضمیندهندکهناسزا نمیگویند ورودزنانبهاستادیوممشکلیندارد

شکوریراد :
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برجام برای برخی ها خود متن است

نگاهی به
خرده روایت های
برجامیآقامحسن!

اعتراضاتاخیر
تلنگریبه
اصالح طلبان بود

2
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مشکلآلودگی بیان
واکنش دولت به ادعای یک نماینده مجلس درباره تغییر منزل روحانی

پس از  53ساعت
آتش ساختمان وزارت نیرو
بدون فوتی و خرابی خاصی
کنترل و خاموش شد

حرفهایتر
شدیم

4
گفتوگویویژه

احمدی شاهرودی
عضو مجلس خبرگان
در گفتوگو با آفتابیزد
درباره عزل خود:

امیدواریم دانشگاه آزاد
اعتبارش را
از دست ندهد

سرمقاله

ابالغیههای
مبارک

سعید شریعتی

فعال سیاسی اصالح طلب

روز گذشته اس��حاق جهانگیری معاون
رئیس جمهور طی ابالغیه ای اعالم کرد
شرکت های دولتی موظفند از پرداخت
هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال
(عیدی) یا عناوین مش��ابه ،به مدیران و
اعضای هیئت مدیره خ��ودداری کنند.
این در حالی اس��ت که دو روز پیشتر
«علیربیعی»طیبخشنامهایبهسازمانها
و نهاده��ای تابعه خواس��تار ممنوعیت
بهکارگیری منسوبان به افراد سیاسی در
سطوحمدیریتیشرکتهاوهلدینگهای
تابعه آنها شد .در متن آن بخشنامه آمده
است« :فساد اداری و مالی در هر جامعهای
یک معضل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
بوده و بهعنوانمهمترینعاملشکاف بین
دولت-ملتهاوبزرگترینمانعدرسرراه
پیشرفتجوامعاست».

یادداشتها

رهبر کره شمالی به منظور تعدیل نگاهه ا به این کشور
یکی از نزدیکان خود را راهی کره جنوبی کرده است

تفاوتپالسکو
و ساختمان وزارت نیرو

دست به دامان خواهر

1

زهرا صدراعظم نوری

عدن؛ محملی رویایی
برای هژمونی

مصطفی مطهری

از جیب ملت
به جیب دولت!

پیمان حدادی
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یادداشت  
واکنش دولت به ادعای یک نماینده
مجلس درباره تغییر منزل روحانی

تفاوتپالسکو
و ساختمان وزارت نیرو

مشکلآلودگیبیان

زهرا صدراعظم نوری *

از زمانی که حادثه آتشسوزی ساختمان
وزارت نیرو در خیابان ولیعصر ،اطالعرسانی
شد ،نیروهای آتشنشانی به محل حادثه
رس��یدند و با تمهیداتی که فراهم کردند
بهخوب��ی توانس��تند حادث��ه را مدیریت
کنند .ب��دان جه��ت میگوی��م مدیریت
مناس��ب ،چرا که حادثه در طبقه منفی4
رخ داده ب��ود و دلی��ل اینک��ه ای��ن طبقه
محل نگهداری اس��ناد و م��دارک کاغذی
بود و از آنجا که س��وخت کاغذ متفاوتتر
از س��ایر مواد سوختنی است ،آتشسوزی
حجم گس��ترده ب��ه خود گرف��ت در واقع
بیش��تر دود زیادی ایجاد ک��رده بود و این
دود مانع از این میش��د که مسئوالن امر
بتوانند به آنجا ورود پیدا کنند .اما باالخره
با تمهیدات و مدیری��ت خوبی که در این
خصوص صورت گرفت توانستند بعد از دو
روز بدون اینکه ساختمان فرو بریزد آتش
را خاموش کنند .ب��ه هر حال این نگرانی
وجود داش��ت که در پی این آتشس��وزی
ساختمان وزارت نیرو فرو بریزد.

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :بازیهای المپیک
زمس��تانی کره جنوبی ،یک فرصت ورزش��ی برای
دوره��م آمدن خیل��ی از کش��ورها .و البته اینبار
متف��اوت با بازیهای قبلی .المپیک زمس��تانی اما
اینبار بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی سیاسی
به خود گرفته.
نیمههای دی ماه امس��ال بود که رهبر کره شمالی
اظهاراتی متفاوت با گفتههای همه این چند س��اله
مطرح کرد .او به جای تهدید و موش��ک پراکنی و
مانور دادنهای سیاس��ی و البته جنگهای لفظی
پش��ت تریبون ،از تالش برای بهب��ود روابط و توان
تغییر ش��رایط موجود گفت .آن هم از بهبود رابطه
با کره جنوبی (!)
او خواس��تار کاه��ش تنشها در ش��بهجزیره کره
ش��د و اعالم کرد که آماده مذاک��ره با کره جنوبی
اس��ت .ای��ن اولینبار ب��ود که رهبر کره ش��مالی
س��خن از مذاکره میراند و میگف��ت « :زمانی که
مس��ئله مربوط به روابط بین دو کره اس��ت ما باید
تنشهای نظامی در شبهجزیره کره را کاهش دهیم

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه ترکیه:

نباید هیچ کشوری از سوی همسایگان خود
احساس خطر کند
حسن روحانی در دیدار مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه،
مبارزه با تروریس��م و تقویت ثبات و امنیت منطقه را مهم دانس��ت و
گفت :حفظ استقالل کشورها و عدم تغییر مرزهای جغرافیایی موجب
گس��ترش ثبات در منطقه خواهد شد و باید به گونهای تالش و اقدام
کنیم تا هیچ کش��وری در منطقه از س��وی همسایگان خود احساس
خطر و تهدید نداشته باشد .به گزارش ایسنا ،مولود چاووش اوغلو وزیر
امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار گفت :امروز باید با توسعه رایزنیها
و همکاریها گامهای بلندی را برای توسعه ،تقویت و تحکیم بیش از
پیش مناسبات تهران – آنکارا برداریم.

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مش��کالت ،دغدغهها و مشاهدات
خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران آفتاب یزد آنها
را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای پیام مردمیروزنامه،
منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود
در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند
ایدهه��ا و س��وژههای خ��ود را از طری��ق پیام��ک  3000141428و یا تلگرام
 09213553163ارسالنمایند.

تا بتوانیم شرایط صلحآمیز ایجاد کنیم .دو کره باید
با یکدیگر به منظور دستیابی به این هدف ،همکاری
داشته باشند».
در همان سخنرانی بود که او به بازیهای المپیک
زمس��تانی ک��ره هم اش��اره کرد و اظهارداش��ت:
«درح��ال بررس��ی اع��زام هیئتی ب��ه بازیهای
المپیک زمس��تانی هس��تیم که در فوریه س��ال
جاری میالدی در کر ه جنوبی برگزار میش��ود».
او ب��ر این نکته هم تاکید کرد که «حضور هیئتی
از کره ش��مالی در ای��ن بازیه��ا فرصتی مغتنم
برای نش��ان دادن اتحاد مردم دو کره اس��ت و ما
امیدواریم که بتوانیم در این بازیها موفق شویم.
مقاماتی از دو کره نیز برای بررس��ی این مس��ئله
دیدار خواهند داشت».
هاکی دوست داشتنی

ای��ن اظهارات بیانگر آن بود که رهبر کره ش��مالی
برای المپیک زمس��تانی نقشهها کشیده و برنامهها
ترتیب داده است .به عبارتی او این بازیهای ورزشی

را بهترین محل برای آغاز راهکارهای دیپلماسی و
بهبود روابط بین دو کشور برگزیده است.
ب��ا نزدیکی ب��ه بازیهای المپیک زمس��تانی ،تازه
معنای اظهارات رهبر کره شمالی مشخص میشد.
تیمهاک��ی روی یخ ،این اتفاق��ات به ظاهر خوب را
کلید زد .زمانی که تیمهاکی روی یخ کره ش��مالی
به کره جنوبی رفت با اس��تقبال بینظیری روبهرو
ش��د .قرار بود تیمهاکی روی ی��خ دو کره یک تیم
مشترک شوند.
مشخص بود که بهبود روابط دو کره یکی از اهداف
تشکیل تیم مشترکهاکی روی یخ زنان است.
اولین بازی دوس��تانه تیم مش��ترکهاکی روی یخ
زن��ان دو کره ،در چارچ��وب آمادگی این تیم برای
المپیک زمستانی پیونک چانگ میان تشویقهای
تماشاگران برگزار شد ،آن هم با یک پرچم مشترک.
نکته قابل توجه دراین رقابتها تماشاگران مسابقه
بودند که با در اختیار داشتن پرچم مشترک نقشه
متحد ش��بهجزیره کره فریاد «ما یکی هس��تیم»
سر میدادند.

بهبودرابطه

بهبود رابطه دو کره اما با واکنشهای مختلفی هم
هم��راه بود .مث�لا از یک طرف ،پاپ فرانس��یس از
تصمیم دو کره برای همکاری در بازیهای المپیک
اس��تقبال کرد و گفت« :آتش بس سنتی المپیک
امس��ال اهمیتی وی��ژه پیدا کرده چرا ک��ه دو کره
ای��ن تصمیم را گرفتند و قرار اس��ت با یکدیگر در
رشتههاکی زنان رقابت کنند و در کنار یکدیگر در
مراسم افتتاحیه رژه بروند».
وی ادامه داد« :این اقدام نش��ان میدهد که ورزش
میتواند حامی صلح باشد».
البته ،این اتحاد واکنش منفی کشورهایی مثل ژاپن
را هم در برداشت خصوصا پرچم مشترک دوکره در
المپیک زمستانی.
دول��ت ژاپن ب��ه دلیل ای��ن که جزیرهه��ای تاکه
ش��یما که در دریای ژاپ��ن ق��رار دارد تحت لوای
پرچ��م اتح��اد دو کره بوده اس��ت ،ب��ه این پرچم
اعتراض کرد.

آفتاب یزد -گروه سیاسی :این روزها
ح��رف ه��ای س��اختگی علی��ه دولت و
اصالحطلبان آن هم از شخصیت هایی که
به عنوان مسئول کشور باید خیلی بیشتر به
مقررات و آداب سیاسی پایبند باشند زیاد
شنیده می شود .یکی از این حرفهای
س��اختگی ام��ا ادع��ای حاجیدلیگانی
نماینده اصولگرای مجلس است که برای
تخری��ب دولت و حس��ن روحانی و برای
آنک��ه بگوید رئیس جمه��ور تنها بهفکر
خودش اس��ت بااش��اره به آلودگی های
هوا مدعی ش��د «حس��ن روحانی در ایام
آلودگی هوا به دلیل اینکه همسرش حاضر
ب��ه زندگی در مرکز ش��هر و در مجموعه
ریاست جمهوری نبوده ،به شمال شهر نقل
مکان کرده است » .دلیگانی تاکید داشته
ک��ه «رئیسجمهور به جای اینکه محل
زندگی خود را تغییر دهد ،مشکل آلودگی
هوا را حل کند» اماحاال حسامالدین آشنا
مشاور حس��ن روحانی در امور فرهنگی
دراعت��راض ب��ه ای��ن ادع��ا ،در توییتر
خود واکنش نشان داده و نوشته...:

