هربامداد در سراسر کشور

گفتوگو آفتاب یزد با کارلوس کی روش پس از تمرین صبحگاهی

تهران را به قدر نامپوال دوست دارم
> برای فرگوسن دعا کنید
> انگار  AFCشمشیر را از رو بسته است!
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کشورهای آسیایی باید
هرچه بیشتر با یکدیگر
کار و همکاری کنند
2

گزارش آفتاب یزد از درخواست خانوادههای جانباختگان
هواپیمای تهران – یاسوج از سازمان مدیریت بحران
درباره علت تاخیر تحویل پیکر سانحهدیدگان

چشمانتظار
یک توضیح ساده

از روز سقوط هواپیمای تهران-یاسوج زمان زیادی نگذشته است .انگار
 29بهمن غمبار ،همین دیروز بود .در این تاریخ پرواز شماره ۳۷۰۴
هواپیمایی آسمان که از تهران به سمت یاسوج حرکت میکرد ،پساز
 50دقیقه از آغاز پرواز در حوالی ش��هر سمیرم به کوه دنا برخورد و
سقوط کرد .تعداد سرنشینان این هواپیما  59نفر بود که با خلبان و

کارکنان به  65نفر میرسید .در این سانحه هم ه آنها از مسافر گرفته
تا خدمه پرواز جان باختند .این هواپیما چندان نو نبود و علت سقوط
آن نقص فنی عنوان شد .حامد جوادی پژوهشگر صنعت هوانوردی
و خلبان در گفتوگو با برنا در این خصوص گفته بود« :سن هواپیما
خیلی نمیتواند در این موضوع دخیل باشد.

شورای شهر با اکثریت آراء
محمدعلی افشانی را سکاندار تهران کرد

آسمان و ریسمان بافتن کیهان
برای الپوشانی کردن غلط از آب درآمدن یک پیشبینی

11

3

حمایت اصالحطلبان
از شهردار جدید

رهبر معظم انقالب اسالمی :

حسین شریعتمداری
در بنبست تئوریپردازی

ظریف سفر دیپلماتیک خود
درباره سرنوشت برجام را از
چین آغاز کرد .او به زودی در
اروپا با وزرای خارجه بریتانیا،
آلمان و فرانسه نشستی مهم
را برگزار میکند

سهشنبه
حساس
2

پشت پرده ادعای
مخالفتاحمدینژاد
با مذاکرات عمان
11

حرکت نمادین
نماینده مجلس
در انتقاد به
آتش زدن برجام
3

عضو ناظر شورای رقابت:

بازار در گرانی
از خودروسازان
پیشی گرفته است
2

ادامه حاشیه سازی
محسن افشانی
9

سرمقاله

اول شما
عذرخواهیکنید

سید علیرضا کریمی

یادداشتروز

لزومبازنگری
در اهمیت ورزش بانوان

خیراهلل سام دلیری

بانوان ایران زمین برای دومین بار متوالی بر بام فوتس��ال آس��یا ایستادند.
اقتدار و همدلی برجسته ترین ویژگی تیم ملی به شمار می رفت .شاگردان
شهرزاد مظفر به رغم وجود کاستی های عدیده و پرشمار در تامین امکانات
واجب و ملزومات ضروری لحظه ای پا پس نکشیدند .چون و چرا نیاوردند و
همچون قهرمانان اساطیری برای به رخ کشیدن هنر ناب و ذاتی خود قدم
به کارزاری نابرابر گذاشتند .آنها مسئولیت سنگینی به دوش داشتند و نیک
می دانستند که پرچمداری نیمه نادیده گرفته شده جمعیت 80میلیونی این
مرز و بوم آسان نیست .با عزمی راسخ و کوشش فراوان بی تاب اثبات لیاقت
بودند و بدین س��ان از دیدار نخس��ت ،قهرمانی را فریاد زدند .ترکمنستان
و ازبکستان در مقابل جوالن فرشته کریمی و یارانش به زانو در آمدند .دیوار
چین فرو ریخت و ویتنام بخت برگش��ته در عطش گلزنی دختران مهتاب
تبخیر شد .در نهایت ژاپنی های پر مدعا در پیشگاه قدرت و صالبت ایرانیان
س��ر تعظیم ف��رود آوردند و آرزوی محال فتح ج��ام را در اعماق ناخودآگاه
خود دفن کردند.
تکرار عنوان عالیقدر قهرمانی دستاوردی عظیم و ستودنی است .بایستی به
افتخار ملی پوش��ان کاله از سر برداریم و با جان و دل کف بزنیم .بی گمان
باد کاشتیم و گوهر زرین درو کردیم .ورزش بانوان به علت مواجهه با موانع
گوناگون هیچگاه جدی گرفته نشد و همواره در مقایسه با مردان نسبت به
استفاده عادالنه از منابع مالی جفا دید و به حاشیه رانده شد .در کشورهای
ض جنسیتی قابل پذیرش نیست و به حکم عقل و
صاحب ورزش دنیا تبعی 
منطق از تمام پتانسیل موجود استفاده می شود.

سردبیر

