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گزارشی درباره بیبرنامگی و کاهلی شرکت آب و فاضالب پایتخت

تهران زلزله بیاید
سیل راه میافتد!

نمایندگان تهران در مجلس:
> جلسات متعددی برگزار کرده ایم که شرایط بحرانی
را بسنجیم اما متاسفانه تا کنون اتفاق خاصی در مرحله
اجرا در شرکت آب و فاضالب تهران رخ نداده است

> گزارش عملکرد مکتوبی که ش�رکت آب و فاضالب
تهران در  6ماهه اول آماده کرده ،متأسفانه تاکنون حتی
یک برگ هم در مورد مقاومس�ازی زیرس�اختها ارائه
نشده است
صفحه 1

ام�روز اروپ�ا بس�ته پیش�نهادی خ�ود را
رونمایی میکند

پمپاژ یأس
همزمان با تالش ظریف!

گزارش میدانی آفتاب یزد
از کسادی بازار مغازههای خیابان سیتیر

این دکهها بیچارهمان کردند!

وزیر امور خارجه:
به زودی مشخص خواهیم کرد گروه  4+1چگونه میتواند
مناف�ع ای�ران ذی�ل برج�ام را تضمین و این دس�تاورد
منحصربهفرد دیپلماسی را حفظ کند
صفحه 2

صفحه 6

همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس

انتخابات عراق برگزار شد

1
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درگیری شدید
در مرز غزه

مؤید حسین صدر

پارلمان
در مشت صدر؟

نگاهدیگر

رانتهای
ارزی

کارشناس اقتصادی

نوس��انات اخیر قیمت ارز خطر سوءاستفاده برخی افراد از این
موضوع را افزایش داده اس��ت .ممکن اس��ت یک عدهای در هر
ش��کلی با ایجاد ارتباط و هماهنگیهای الزم بتوانند ارز دولتی
بگیرند ولی این ارز را برای مصارفی که در اظهارنامه پر میکنند
استفاده نکنند و یا اینکه محصولی که با نرخ  4200تومان وارد
میکنند را با نرخهای بس��یار باالتر در بازار به فروش برسانند.
متاسفانهسوءاستفادهکنندگانشیوههایمختلفیبرایکارهای
خود دارند .برای مثال ،برخی از این افراد خودش��ان در خارج از
کشور شرکت ثبت میکنند و در واقع از خودشان خرید میکنند
اما اگر مثال یک میلیون دالر خرید میکنند فاکتور  3میلیون
دالری به دولت ارائه میدهند تا ارز بیشتری دریافت کنند .این
مسائل ایجاب میکند دولت به جای اینکه ارز  4200تومان را به
واردکنندگان بدهد تا آنها کاالی ارزانقیمت وارد کنند برعکس
عمل کند و اجازه دهد که همه کاالها با نرخ آزاد وارد شوند ولی
از مصرفکننده حمایت کند .مثال در ح��وزه دارو به دارندگان
نس��خه یارانه بدهند .در واقع باید یارانه به دست مصرفکننده
برسد .نکته دیگر این است که تعیین قیمت دستوری دالر برای
عدهای ایجاد رانت و امتیاز خواهد کرد.
االن شما نمیتوانید به نرخ  4200تومان در بازار دالر بخرید ولی
کسانی هستند که با استفاده از رانت با همین قیمت سهمیههای
چرب و شیرینی تحت عنوان واردات مواد اولیه و دارو میگیرند.
بنابراین قیمت دالر باید به صورت آزاد تعیین ش��ود ولی برای
مصرفکنندگان یارانه اختصاص یابد .به نظر من الزم است که
بورس ارز در کشور راهاندازی شود و به هیچ وجه نباید به هیچ
کسی چه صراف باشد و چه وارد کننده ،ارز سهمیهای داده شود.
باید فکر عاجلی برای ارز و تغییر سیاستهای ارزی بشود زیرا
رانتهای ارزی موجب بروز ثروتهای بادآورده میشود.
من بهعنوان حامی دلسوز دولت از دولت میخواهم که شیوههای
ارزی خود را اصالح کند و اجازه دهد که قیمت ارز در بورس ارز
از طریق کشف قیمت تعیین شود زیرا این نرخ  4200تومانی
به نفع اقتصاد نیست.

آفتاب اقتصادی بررسی کرد

از سوی دولت و مجلس صورت گرفت
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چرا طال
کوتاهآمد

نگاهورزشی

همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس

همچونلبخندبناپارت
در آوردگاه

امید مافی

روزنامه نگار

نبرد سه ش��نبه میتواند نام گلی باشد.گلی در غلغله کف و
هورا.شفر که در نصف جهان دستمال سفید را باال برد و روی
زانوانش راه رفت ،س�لاحها را ساخته و به تاراندن سبزها در
دیگ جوش��ان فکر میکند.نبرد سه شنبه برای مرد آلمانی
حکم مرگ و زندگی را دارد .او برای آنکه آبیها راس��ه ستاره
کند باید لبخند بناپارت فاتح را بر لبانش بنشاند و قلعه را به
مسلخ بفرستد.
سبزهای زاینده رود که درخانه طعم گز سکهای را چشیدند
برای س��بقت از کنار ماش��ین الجوردی امروز به آب و آتش
خواهند زد.امیر قلعه درقامت گرگی باران دیده خوب میداند
گذر ازجهنم چه مصایبی دارد.
امروز هشتاد هزار سینه چاک بیقرار که پرچمهای دریایی را
در باد میرقصانند برای استقالل سنگ تمام خواهند گذاشت،
اگر پای زندگی به میان آید و ذوب با پلنهای فرمانده غریبه،
خوار و خفیف شود.
چراغها یکی یکی در آزادی روشن خواهند شد اگر اصفهانیها
از لبه تاریک ترین پرتگاه سقوط کنند و با چشمهای از حدقه
درآمده در تاریکی پایتخت محو شوند و تمام.
بهتر است تا عصر پلک نزنیم و نفس نکشیم .انگار راه قلهها
در قاره کهن از آوردگاه تهران میگذرد.باید منتظر ماند و دید
صدای انفجار آس��مان خراشی چون مامه تیام موجب شکار
قشون امیر قلعه خواهد شد.وقتی قرار است یکی حذف شود و
دیگری سر به آسمان بساید البد باید بهار را بر تن چمنزاز پرچ
کرد و به رد پای جنگجویان در مرتع سبز زل زد.امروز غروب
معلوم خواهد شد ذوبیها روی مینهای مخفی کاشته شده
به دس��ت شفر خواهند رفت یا با آخرین سوت قاضی میدان
خاطرهها را درعکسی ذخیره میکنند؟پرواز وسوسه شیرینی
اس��ت که در روح توپچیها رخنه خواه��د کرد .پرواز پس از
به خاک و خون کش��یدن سیم خاردارهایی که روی پنجه پا
ج��ان میدهند .امروز رقابت دو تیم در مخمل س��بز آزادی
دیدن دارد .البد این را امیر بهتر از هر کسی میداند.

درگیری شدید در مرز غزه

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :اوضاع در غزه بحرانی اس��ت.
این ش��اید کمترین لغتی باش��د که بتوان برای وصف اراضی
مرزی غزه گفت .در آن س��وی مرز نیروهای اسرائیلی از صبح
دیروز با پرتاب گاز اش��ک آور به دنب��ال این بودند که مانع از
تجمع فلسطینیان در نزدیکی مرز شوند .از این سو مردم هم با
آتشزدن الستیک به دنبال خنثی کردن گاز اشک آور بودند
اما کار کم کم بیخ پیدا کرد و به شلیک گلوله هم کشید .دیروز
همزمان با افتتاحیه انتقال سفارت ایاالت متحده در اسرائیل
از تل آویو به بیت المقدس موج خش��م در میان فلسطینیان
افزای��ش یافت .این درحالی بود که ایوانکا ترامپ دختر رئیس
جمهور ایاالت متحده به همراه همس��رش جرارد کوش��نر به
عنوان نمایندگان ویژه کاخ س��فید نی��ز در افتتاحیه در کنار
بنیامین نتانیاهو حضور داشتند .خبرگزاری تسنیم به نقل از
یک تحلیلگر اسرائیلی نوشته است«:غزه همچون بمبی است
که در مقابل ما (صهیونیستها) منفجر خواهد شد ».شورای
ملی راهپیمایی بازگشت و درهم شکستن محاصره روز شنبه
اعالم کرده بود که دوشنبه روز خیزش ملی خواهد بود و همه
ت فلس��طین از جمله در نوار غ��زه ،کرانه باختری ،آوارگان
مل 
داخ��ل و خارج و مناطق اش��غالی  1948مخالف��ت خود را با
انتقال س��فارت آمریکا به قدس اش��غالی و معامله قرن اعالم
خواهن��د کرد .آنطور که مقامات غ��زه اعالم کردهاند  50نفر
در این درگیری جان باخته اند و  2000نفر هم زخمی شدند.
یوسف المحمود ،سخنگوی دولت فلسطین از جامعه بینالملل
با تمامی نهادها و س��ازمانهایش خواس��ت ت��ا برای حمایت
بینالمللی از مردم بی دفاع فلسطین که کشتار دسته جمعی
هولناکی در حق آنها صورت میگیرد ،وارد عمل شوند .وزداغ،
س��خنگوی دولت ترکیه تاکید کرد :انتقال سفارت آمریکا به
ق��دس به وضعیت بی ثبات��ی و عدم اطمین��ان و بحرانها و
درگیریه��ا دامن میزند .س��خنگوی دولت ترکیه همچنین
گفت��ه« :قدس دیر یا زود آزاد خواهد ش��د ».بکر بوزداغ اعالم
کرد« :آمریکا و اسرائیل مسئول قتل عام فلسطینیها هستند.

سیاست روزنامه آفتاب یزد
گران نکردن است
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.

واکنشها به بیانیه
آیتاهلل جنتی

یاریمان کنید

ایاالت متحده و اس��رائیل باید ق��دس را به صاحبان اصلی آن
واگذار کنند ».به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا در پیامی به شرکتکنندگان در این مراسم مدعی شد:
قدس از گذشته پایتخت ملت یهود بوده است .رئیس جمهوری
آمریکا گفت«:امیدوار هس��تیم که به صلحی میان اسرائیل و
فلسطینیها دست پیدا کنیم ».ترامپ همزمان با مراسم انتقال
س��فارت آمریکا از تلآویو به ق��دس در پیامی در توئیتر خود
نوش��ت«:روز بزرگ برای اسرائیل .تبریک!» این درحالی است
که وزیر خارجه ایران نیز در توئیتر به انتقال س��فارت واکنش
نشان داد .وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییتر خود نوشت:
«رژیم اسرائیل تعداد بیشماری از فلسطینیانی که در بزرگترین
زندان فضای باز دنیا اعتراض میکردند را به خاک و خون کشید
و قتلعام کرد .همزمان ترامپ انتقال غیر قانونی سفارت آمریکا
را جشن میگیرد و همدستان عربش هم توجه اذهان عمومی
را منحرف میکنند .روز بس��یار شرم آوری است ».در خبری
دیگر یک منبع دیپلمات اعالم کرد که اتحادیه عرب تصمیم
دارد روز چهارشنبه یک نشست غیرعادی در سطح نمایندگان
دائم برای بررسی اقدام غیرقانونی واشنگتن در انتقال سفارتش
به قدس اش��غالی برگزار کند .ای��ن دیپلمات عرب در گفتگو
با خبرگزاری الش��رق االوسط مصر اظهار داشت :این نشست
فوقالعاده بنا به درخواس��ت نماینده فلس��طین و طی رایزنی
با نماینده عربس��تان که در حال حاضر ریاس��ت ش��ورا را در
دس��ت دارد ،برگزار میشود .نشست فوق العاده کمیته دائمی
فلسطین در بین المجالس اس�لامی با حضور علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی آغاز شد .این نشست به دنبال
تصمیم رئیسجمهور آمریکا برای انتقال سفارت این کشور از
تلآویو به بیت المقدس با درخواس��ت ایران به عنوان رئیس
دورهای اتحادیه بین المجالس اس�لامی برگزار ش��د .در این
نشس��ت عالوه بر رئیس مجلس ،نماینده فلسطین و دبیرکل
اتحادیه بین المجالس و همچنین نمایندگان مجالس اسالمی
شرکتکننده سخنرانی کردند.

کمتر کسی است که از نرخ کاغذ باخبر نباشد و اما خیلیها نمیدانند
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اصال و ابدا از رسانههای تاثیرگذار
حمایت نمیکند .رگ حیات روزنامهها آگهی است که آن هم به دست
چند دالل افتاده و گویا برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان
حامی اصلی رسانهها ،بود و نبود رسانههای تاثیرگذار و مردمی چندان
تفاوتی ندارد.
س�خت تالش میکنیم همچنان وضعیت اقتصادی م�ردم را مدنظر
داشت ه باشیم.
سیاستروزنامهآفتابیزدگراننکردناستاماانتظارداریمخوانندگانی
که میتوانند چند نسخه روزنامه تهیه کنند و به دوستان و آشنایان
خ�ود هدی�ه بدهن�د ی�ا آن�ان را تش�ویق ب�ه خری�د و مطالع�ه
روزنام�ه نماین�د .ای�ن تنه�ا خواس�ته ماس�ت ک�ه همچن�ان
بتوانی�م در ای�ن مس�یر ،مس�تقل و منتقلکنن�ده حرفه�ای
بط�ن جامع�ه و م�ردم باش�یم .م�ا نی�ز منتظ�ر ایدهه�ای ش�ما
مخاطبان محترم میباشیم.

علی تاجرنیا

چالشهای
ظریف

سرمقاله

فعال سیاسی اصالح طلب

ظریف امروز با نماینده کشورهای اروپایی دیدار
خواهد داش��ت .او بعد از سفر به چین و روسیه به
بروکس��ل رفته تا دیدارهایی با موگرینی و وزرای
خارجه آلمان ،فرانس��ه و انگلیس داش��ته باش��د.
دیداری که بی تردید تالشی برای یافتن پاسخی به
این پرسش است که آیا تداوم برجام بدون آمریکا
امکانپذیر است یانه ؟ اما بی تردید پیرامون این مسیر
ذکر چندنکته قابل توجه است.
مسلم اس��ت که اعتماد مردم نسبت به کشورهای
غربی به شدت دچار خدشه شده است از همین رو
بس��یار اهمیت دارد که مردم در گفتگوهای آتی با
کشورهای اروپایی که نیت و قصدشان این است
که مستقل از آمریکا مواضع خودشان را ابراز کنند،
شاهدتضمینهایمناسبی باشندتاباقیماندنبراین
معاهداتمیسرشود.
فراموش نکنیم در حال حاضر ما با دو تهدید جدی
درکشور روبه رو هستیم ،یکی تهدیدهای آمریکا و
هم پیمانان تندروی آن یعنی عربستان و اسرائیل در
منطقه که به نوعی تالش میکنند تا ایران با خروج
ترامپ از برجام ،دست به اقدامات شتابزده بزند و
یک بهانهای برای آنها در جهت اعمال فشار بیشتر
برما ایجاد شود.
و دوم مس��ائلی در داخل کش��ور که آن نیز به دو
دسته عمده تقسیمبندی میشود .اول از همه اینکه
ظری��ف میداند ،مردم از او انتظار دارند تا مواضع
عزتمندان��های را اتخاذ کند و طبیعت��ا اگر وزرای
خارجه کشورهای اروپایی بخواهند از موضع باال و
تحکم آمیز با او برخورد کنند نسبت به آنها واکنش
نشان داده شود.
از سویی دیگر نیز همه ما میدانیم در داخل کشور
تندروهایی هستند که نه تنها از شرایط پیش آمده
ناراحت نیستند و آن را به ضرر کشور نمیدانند بلکه
سعی میکنند به وسیله هم نواییها با خارجیها این
روند را تشدید کنند .این نیز چالش دیگر پیشروی
ظریف اس��ت  ،به این معنا ک��ه همانهایی که در
راه مذاک��رات توافق هس��تهای و برجام در مقابل
او س��نگاندازی میکردند و مانع از وقوع برجام
میشدند اکنون بر طبل شادمانی خروج ترامپ از
برجامکوفتهوخواهانشکستظریفدرمذاکرات
اروپاییهستند...

