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جدل در مورد
جان محیط بانان

آفتاب یزد بررسی کرد

خاوری در ایران
اموالی برای
توقیف دارد؟

11

3

اسماعیل کهرم در گفتو گو با آفتاب یزد:

توزیع جلیقه ضدگلوله میان محیط بانان اشتباه است
باید اسلحه را هم از آنان گرفت
سهشنبه  28فروردین 1397
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بازسازی سوریه طبق گفته
رئیس دولت این کشور به  15سال زمان
و  400میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد

فاکتوراسد
برای بازسازی

نایب رئیس کمیس�یون امنیت ملی مجلس:
جمه�وری اسلامی ایران هیچ مس�ئولیتی
در قبال بازسازی سوریه ندارد

11

موج انتقادات
از دستهگل جدید فدراسیون فوتبال

زیرپوشمردانه
یا پیراهن تیم ملی؟!
9

پدر و پسر آدمخوار
بهدامافتادند
5

در گفتوگو با آفتاب یزد مطرح شد

گزینههای رمضانزاده
برای شهرداری تهران
2

سرمقاله

پرویز کردوانی

جغرافیدان

س��رمای این روزهای ته��ران و برخی
شهرهای دیگر خیلی بد است .این سرما
تمام ش��کوفهها را میبرد .درختها را
میبرد .درست اس��ت که درخت را از
ریشه خشک نمیکند ولی شکوفههایش
را میبرد .کشورهای دیگر سرمازدگی
محصوالتشان را ندارند .البته در گذشته
به این بال گرفتار میش��دند ،ولی اآلن
تجربه پیدا کردند و با آن مقابله میکنند.
درخت را به گونه ای پرورش میدهند
که به سرما نخورد .یعنی سرمازدگی اگر
قرار اس��ت در  15اردیبهشت رخ دهد،
پرورش درخ��ت را با آن تاریخ تنظیم
میکنند .در اروپا برای اینکه س��رما به
درختان نزند باغها را لولهکشی کردهاند.
مث�لا اگر اخبار بگوید که ه��وا به 2/5
درجه زیر صفر خواهد رسید ،تا صبح
روی درختها آب میپاش��ند .اگر آب
بپاش��ند دیگر سرما نمیزند .آب در آن
موقعیت مثل آب گرم عمل میکند .ولی
اگر سردتر از  2.5درجه زیر صفر باشد،
این روش تاثیر ن��دارد .در آن صورت
کل باغ را آب میدهند .آب گرم است و
زمین را گرم نگه میدارد.
در گذش��ته برای گرم ش��دن زمین در
ایران در باغها بخاری میگذاش��تند و
شبها که هوا سرد میشد از هیزم استفاده
میکردند .یا این که گل ه گوسفند را تا
صبح در باغ میگرداندند تا دامها نفس
بکشند و زمین را گرم کنند.
وزارت نی��رو و جهاد کش��اورزی باید
کاری کنند که این س��رما باعث ضرر
نش��ود .این س��رما خاک را هم از بین
میبرد .همی��ن  20س��انت خاکی که
توس��ط این بارشها شس��ته میشود،
 200سال طول کشیده است تا تشکیل
شود .وزارت جهاد باید آبخیزداری کند.
وزارت نی��رو باید اول دش��تهایی که
در آن س��د زده است ،تغذیه مصنوعی
یا چاه درس��ت کند .به این ترتیب آب
زیرزمین��ی تقویت ش��ود .این آبهای
ناشی از بارشهای بیموقع عمر سدها
را هم ک��م میکن��د .االن دم از تعادل
بخشی میزنند ولی هیچ کاری برای آن
نمیکنند .آبهای اضافه را باید به زمین
نفوذ دهند .نباید برای مقابله با خشکی
زمین ،تنها آب کشاورزی را کم کرد.
در کشور ما از یک طرف بیآبی است
و از طرفی دیگر همان محصولی که با
صرف کردن مقدار زیادی آب بدس��ت
آمده اس��ت را س��رما میبرد .بارندگی
خوب است ولی االن دارد دامها ،آدمها
و محصوالت کش��اورزی و خانهها را
ناب��ود میکند .این اتف��اق کار طبیعت
است .هوای س��رد سیبری است که به
ایران میآید .قبال ای��ن گونه نبود .االن
طبیعت و ش��رایط جوی بینظم ش��ده
است .دلیل آن گرم شدن زمین است.

نجفیدرخشید
اما دولت مستعجل بود

> دولت سردرگم است > اصالحطلبان خود را غیر قابل اعتماد نشان ندهند > تصمیم دولت در مورد ارز از منظر سیاسی درست است
> مردم احساس میکنند در کسب فرصتهای اقتصادی و رقابت با ثروتمندان دائم سرشان کاله میرود > استعفای نجفی قابل پیشبینی بود
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یادداشت

خیانتشورایهمکاری
خلیج فارس به سوریه

صباح زنگنه     کارشناس بینالملل

پس از حمالت موشکی آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
سوریه شاهد بودیم که شورای همکاری خلیج فارس
به طور صریح و علن��ی از این حمالت ،حمایت کرد.
ضمن اینکه عربستان سعودی تامین مالی این حمالت
را برعه��ده گرفته بود .این اقدامات خیانتبار ریاض و
متحدانشیادآورفیلمسینماییمعروف«چندمیگیری
آدم بکشی» است .متاسفانه سایر کشورهای عربی هم
به دلیل تعارفات قبیلهای و منطقهای اعتراضی به این
اقدامات نمیکنند .عربستان و دو یا سه کشور عربی
متح��د آن حاضرند ب��رای بلندپروازیهای خود کل
منطقه را به آتش بکش��ند .سفرهای متوالی ولیعهد
عربستان و برخی دیگر از مقامات عربی به کشورهای
غربی از جمله آمریکا ،فرانسه و انگلیس با هدف تشویق
این سه کشور به انجام حمالت نظامی به سوریه بود و
در این سفرها بود که ریاض متعهد شد که هزینه تمام
این اقدامات نظامی جنایتکارانه را پرداخت کند.

نکته مهم این است که مدت زمان بسیار کوتاه حمالت
موش��کی آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه به سوریه باعث
سرخوردگی شدید عربستان و متحدان عرب ریاض
شده است زیرا این کشورها انتظار داشتند که در ازای
پولی که به غربیها دادهاند این سه کشور غربی برای
یک دوره زمانی طوالنی مدت به سوریه حمله کنند.
در واقع هدف عربستان این بود که جنایتهای داعش
و دیگر گروههای تروریستی در سوریه در شکل دیگری
در س��وریه عراق و حتی لبنان و یمن تکرار شود .به
عبارت دیگر ،نابودی کامل دولت و ملت سوریه هدف
این کشورهای مرتجع عربی است و طبیعی است که
وقتی این هدف محقق نشود آنها دچار سرخوردگی
میشوند.
پس از گذش��ت  7س��ال از ش��روع بحران در سوریه
مشخص شده که این کشورها و گروههای تروریستی
وابسته به آنها به رغم تمام حمایتهای تسلیحاتی و
اطالعاتی نتوانس��تند دولت سوریه را سرنگون کنند.
البته عربستان و متحدانش همچنان درصدد تشویق
آمریکا و سایر کشورهای غربی برای دست زدن به یک
تجاوز جدید علیه سوریه هستند.

میرزایینیکو :عدم تعهد یک عضو شورا به میثاقنامه
راه را برای عهدشکنی همه باز میکند

قاسم میرزایی نیکو عضو شورای مرکزی فراکسیون
امید مجلس ،با اش��اره به برگزاری نشس��ت شورای
۵۱نفره امید ،از اظهارات برخی نمایندگان تهران در این
نشست درخصوص عدم لزوم پایبندی به میثاقنامه
ازسوی برخی اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت:
متاسفانه روز گذشته در جریان نشست شورای ۵۱نفره
امید ،برخی از نمایندگان تهران طوری صحبت کردند
که آقای محسنهاشمی بهترین گزینه برای شهرداری
تهران اس��ت و لزومی نیست همچنان به میثاقنامه
پایبند باشیم.وی افزود :این اظهارات در حالی مطرح
میشود که اگر قرار به عدم پایبندی فالن عضو شورای
شهر به میثاقنامه باشد ،طبیعتاً باقی اعضاء نیز الزم
نیست به این میثاقنامه متعهد بمانند .عدم تعهد یک
عضو خاص به میثاقنامه راه را برای عهدشکنی همه
اعضا باز میکند.عضو شورای مرکزی فراکسیون امید
مجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:معتقدمنهتنها
تمامی اعضای ش��ورای شهر ،بلکه همه اصالحطلبان
در هر جایگاهی که هستند ،باید به میثاقنامه شورای
شهر پایتخت متعهد باشند و تمام تالش خود را برای
حفظ این میثاق میان جریان اصالحات و مردم به کار
ببندند.نماین��ده اصالحطلب مردم دماوند در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه متاسفانه هنوز فرهنگ
و ساختار حزبی در اخالق سیاسی ما جای خود را پیدا
نکرده است ،تاکید کرد :اگر قرار باشد ،محسنهاشمی
نسبتبهمیثاقنامهپایبندنباشد،طبیعتاًآقایالویری،
حقشناس،فراهانیودیگراعضاهممیتوانندبههمین
رویه رفتار کنند .عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی
کش��ور در مجلس تصریح ک��رد :میثاقی که اعضای

لیست امید شورای شهر در جریان انتخابات شوراهای
شهر و روس��تا با همدیگر بس��تند ،به دالئل متعدد
ازجمله عدم شکستن نصاب اصالحطلبان در شورای
شهر تهیه و ازس��وی تمامی اعضا ،امضا شده است و
اکنون هم ش��رایط تفاوتی با آن زمان ن��دارد و اتفاقاً
هرچه زمان میگذرد ،لزوم پایبندی به این میثاقنامه
بیشتر میشود.وی خاطرنشان کرد :این تصور درستی
نیست که یک روز فکر کنیم باید به میثاقنامه پایبند
باشیم و فردا زیر آن بزنیم .با این تفکر ،احتماالً بخشی
از کسانی که سال گذشته برای خدمت در شورا وارد
کارزار انتخابات ش��دند ،سال دیگر به فکر خدمت در
مجلس میافتند و سال بعد هم البد برخی از آنها به
سراغانتخاباتمختلفمیروند.ایننمایندهاصالحطلب
مجلس با اشاره به جایگاه مهم و موثر شورای اسالمی
شهر و روستا ،تاکید کرد :شورای شهر تهران و بهطور
کلی شوراهای اسالمی شهر و روستا جایگاه بسیار مهم
و موثری هستند و فارغ از انتخاب شهردار ،در بسیاری
از امور مدیریت شهری از بودجهریزی تا بحث تقنین و
نظارت در شهر تاثیرگذار هستند و از این حیث ،جایگاه
ش��ورای شهر کمتر از مجلس نیست.به گزارش ایلنا،
عضو ش��ورای مرکزی فراکسیون امید مجلس یادآور
شد :درست است که حزب نداریم اما به هر حال مردم
رای دادهاند و فقدان ساز و کار حزبی و تشکیالتی در
فضای سیاسی کش��ور نمیتواند دلیل این باشد که
تعهد تشکیالتی و پایبندی به شعارهای انتخاباتیمان
نداشته باش��یم .مردم با دانش نس��بت به ضعف در
ساختار حزبی به ما اعتماد کردهاند و ما باید قدر این
اعتماد را بدانیم و مانع از تضعیف آن شویم.

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشکالت ،دغدغهها
و مش��اهدات خود را در قالب س��وژه با روزنامه در میان گذاشته
ت��ا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتش��ر نمایند .البته
تا پیش از این س��تونهای پی��ام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی
چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود
در نظر دارد منس��جمتر از قبل به این مهم بپ��ردازد .خوانندگان
محت��رم میتوانند ایدهها و س��وژههای خ��ود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

عکس :حجت سپهوند

اینسرمانتیجه
گرم شدن زمین است

گفتگوی تفصیلی آفتاب یزد با ابراهیم اصغرزاده
پیرامون شهرداری تهران ،نوسانات ارزی و حمله موشکی آمریکا

