فشارها بر روی روحانی ،ظریف ،عراقچی و صالحی رو به افزایش است
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موفقیت طرح ترافیک جدید

ترافیک تهران 20درصد
کاهشداشتهاست

گزارش میدانی از حال و روز کاروانسرای قلعه خرگوشی

اینجا واقعیتی تاریخی در حال فروپاشی است
این روزها کاروانسرای قلعه خرگوشی حال و روز اص ً
ال خوبی ندارد
و این حال بد به این سادگیها خوب نمیشود مگر آن که عزمی جزم و همتی بلند پای کار باشد؛
فارغ از میبدی و اردکانی و ندوشنی بودن!

عضو شورای شهر:
من خوشبین هستم که تهران بعد از ماه رمضان هم خلوت باشد و بهتر از سالهای قبل باشد .ارزیابی ما این است که طرح جاری،
طرح موفقی است .البته بدون اشکال نیست .اشکاالتی هم که در آن است ،در اجرای آن است نه خود طرح
افزای��ش جمعیت و به تبع آن افزایش بیرویهی وس��ایل نقلیهی
شخصی ،خیابانهای تهران را به پارکینگی تبدیل کرده است .آن
هم از آن پارکینگهایی که باید کلید را روی ماش��ین گذاش��ت و
ماشین را به پارکینگدار س��پرد و رفت .از همین رو ،تصمیماتی
برای کاهش حجم ترافیک در ش��هر به ویژه در مرکز شهر گرفته

ش��د .یک��ی از این تصمیمات که در نخس��تین گام گرفته ش��د،
جدا کردن بخشی از خیابان به منظور تردد اتوبوسهای شرکت واحد
بود .در گام بعدی محدودهای ممنوعه در مرکز شهر مشخص شد
که اتومبیلهای تکسرنش��ین حق تردد به آن را از ساعت 6:30
تا  10نداشتند.

چرا برنامه دورهمی
با حضور ملک مطیعی
از شبکهای بیگانه
پخش شد؟

باز هم
فرصت سوزی

عکس :آفتاب یزد

منتشرکننده فیلم
شناسایی شد

آفتاب اقتصادی در پی سفر روحانی به چین بررسی کرد

حذف تاج
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باالخره
عضو شانگهای
می شویم؟

شهاب نادری

صدا و سیما باز هم
لوگوی یک تیم ورزشی را
سانسور کرد

یادداشت1

ضرورت
تدابیر تازه ارزی

عضو کمیسیون اقتصادی

وضعی��ت بازار ارز به گونهای اس��ت که ضروری اس��ت دولت
و بان��ک مرکزی مدیریت دقیقت��ری را درباره آن اجرا کنند.
کمیسیون اقتصادی مجلس از مهرماه سال گذشته جلسات
متعددی را در خصوص موضوع ارز با حضور رئیس کل بانک
مرکزی و سایر مسئوالن اقتصادی برگزار کرد .شاهد بودیم که
در پاییز و زمستان سال گذشته نوسانات شدیدی در بازار ارز
پدید آمد و به همین دلیل کمیس��یون اقتصادی راهکارهای
خودش را به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه کرد.
در اوایل امسال نیز با توجه به نوسانات ارزی ،دولت ،سیاست
جدی��د ارزی خود را اعالم و ارز را در  4200تومان تک نرخی
کرد ام��ا متاس��فانه از راهکارهای مجل��س در این خصوص
استفادهای نشد .ما با توجه به بررسیهای میدانی و سفرهای
استانی نمایندگان به این نتیجه رسیده بودیم که اگر مدیریت
صحیحی بر بازار ارز صورت نگیرد مشکالت زیادی برای اقتصاد
ایجاد خواهد ش��د .وقتی که دولت ارز را در رقم  4200تومان
تک نرخی کرد ما در کمیسیون اقتصادی نیز با وجود انتقاداتی
که به این تصمیم داشتیم از آن حمایت کردیم در صورتی که
بعدا مشخص ش��د آن ارزی که آقای جهانگیری اعالم کرده
 4200تومان اس��ت اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان داد
و ارز در بازار آزاد باالی  6هزار تومان بود .واقعیت این اس��ت
که این ارز  4200تومانی اصال در بازار پیدا نمیشود .قطعا باید
به س��مت ثبات اقتصادی و پای��داری در بازار ارز پیش برویم.
برخیها معتقدند که نوس��انات اخی��ر ارزی به خاطر خروج
آمریکا از برجام بود این درحالی اس��ت که آمریکا  40س��ال
است با ما دشمنی میکند و دشمنی آنها چیز تازهای نیست.
باید دولت تدابیر بهتری را درباره ارز اجرا کند و در این راه از
همفکری نمایندگان مجلس استفاده کند چون اگر برای این
موضوع تدبیر درستی صورت نگیرد مشکالت اقتصادی مردم
بیشتر خواهد شد .ما امروز بیش از پیش احتیاج به وحدت و
همدلی داریم و باید با همفکری دولت و مجلس به سمت حل
مشکالت برویم.

دولت آنکارا خبر داد

ترکیه  43کیلومتر
دیوار امنیتی دیگر
در مرز ایران میسازد
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یادداشت2

تخريبدولت؛
آگاهانهياناآگاهانه؟

حسينطاهريفرد

اينروزها فضاي سنگيني عليه دولت دوازدهم شکل گرفته
اس��ت .فيلترينگ تلگ��رام ،اختالالت ب��ازار ارز ،ناآراميهاي
ديماه گذش��ته و خروج رس��مي آمريکا از برج��ام ،دولت
روحاني را در شرايطی خاص قرار داده است .در اين شرايط
با توجه به مش��كالت و مس��ائل ايجاد شده ،تالش هدفمند
و برنامهري��زي ش��ده مخالفان براي الق��اء ناکارآمدي دولت
روحاني هرروز بيش��تر و بيش��تر ميش��ود .فرصتطلبان و
تندروها به گونهاي به دولت روحاني ميتازند که گويي تمام
مشکالت کش��ور بخاطر عملکرد نادرس��ت دولت دوازدهم
ايجاد ش��ده اس��ت و آنان و همفکرانشان س��همي در ايجاد
مشکالت کنوني ندارند!
ب��دون ترديد روحان��ي و دولتش جاي نق��د دارد .اينروزها
عملکرد ضعيف يکس��اله دولت دوازدهم در حوزه سياست
داخل��ي در كن��ار كارنامه نامطلوب اقتص��ادياش موجي از
انتقاده��ا در ميان برخي از حامي��ان روحاني به وجود آورده
است .بخشي از اين انتقادات ،واكنش طبيعي رايدهندگان
ب��ه عدم تحقق برخي ش��عارها و وعدههاي روحاني اس��ت.
اما عملك��رد دولت روحان��ي با در نظ��ر گرفتن مالحظات
و محدوديتهاي��ش در مجموع قابل دفاع اس��ت .از اين رو
اکثري��ت حاميان  24ميليوني روحاني هن��وز بر لزوم تداوم
حماي��ت از ايش��ان تاكي��د و همچنان قاطعان��ه از دولتش
حمايت ميکنند.
اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که روحاني در دوره اول
رياست جمهورياش با همه سنگ اندازيها و کارشکنيهاي
مخالفان توانست در زمينه پرونده هستهاي ،مهار تورم ،رشد
اقتصادي و کاهش تنشهاي سياس��ي کارنامه نس��بتاً قابل
قبولي از خود ارائه دهد .در ارديبهش��ت  ٩۶عليرغم برخي
کاستيها و مشکالت ،مردم با اميد به آينده بهتر بار ديگر به
اعتدال و عقالنيت روحان��ي اعتماد کردند و او براي بار دوم
سکاندار پاستور شد.

یک کار زیبا
در ترویج محبت

سیدحمید کالنتری

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

در روز ش��هادت موال علی علیه الس�لام در یکی از ش��هرهای
کوچک اطراف ش��هر یزد به نام رضوانش��هر ،س��ری به سرای
محبت زدم .وصفش را قبال از زبان مبتکر و بانی این س��را در
گزارشی شنیده بودم .انصافا جالب ،دیدنی ،شنیدنی و سرشار
از ذوق و نوآوری بود.
از اینکه مجری این کار زیبا پس از چه مشکالت زیادی که در
زندگی گریبانگیرش شده بود ،با توکل به خدا و روی آوردن به
یک هنر قرآنی زندگی اش کامال متحول میشود و وارد فضای
جدیدی میش��ود میگذرم .هر چند که شنیدن دارد و بسیار
مفید و امیدبخش به ویژه برای خانوادههای جوان است.
آنچه ذکر آن را در این یادداشت مفید میدانم ،این که ایشان
دام��داری ناموف��ق و زیان ده خود را به س��رای محبت تبدیل
کرده و در آن تولیداتی با عش��ق و هنر و انگیزه را با شیوهها و
روشهای نوآورانه سامان داده و زندگی اش را با آنها بسیار زیبا
و جذاب ساخته است .کارش شده کتابت قرآن و قطعات زیبای
ادبی و اشعار ارزشمند روی سنگهای طبیعی و استخوانها و
برگها و هر یک را با بسته بندیهای زیبا به هدایایی نفیس و
ارزشمند برای فروش و کادو دادن به دیگران به عنوان صنایع
دستی و فرهنگی و هنری تبدیل ساخته است.
اما زیباتر از این کارهای زیبا ،س��اخت سرای محبت در همان
زمین دامداری با معماری بومی ،زیبا ،آرامش بخش و دلنشین
با حوض آبی و فوارهای در میان و س��راهای کوچک س��عدی،
موالنا و حافظ با طراحی خاص در اطراف میباش��د .در ورودی
این سرا که پس از رنجهای زندگی سازنده بنا شده ،آیه زیبای
""فان مع العس��ر یس��را" با کاش��ی کاری خاصی جلوهگر است.
از همه مهمانان و مراجعینی که به آن جا وارد میشوند به گرمی
و محبت و با احترام صمیمانه با دمنوشها و شربتهای سنتی
پذیرایی میکنند و البته به قول آقای پور رضوی و همسرش و
هر امکان دیگری که از نیرو و شیرینی در اختیار باشد.
در این فضا و سرای محبت خانوادهها را به اندیشیدن در مورد
زندگی ،توأم با مهربانی و محبت دعوت میکنند که برنامههایی

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.

یادداشت3

یاریمان کنید

با تغییر استاندار سیستان و بلوچستان،
رویکردهای مدیریتی در این استان
دچار تحوالت قابل تأملی شده است

پشت به
میراث اوسط
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شنیدنی و دیدنی است.
ی��ک کار نوآوران��ه و جدید که در این س��را دنبال کرده بودند
س��اخت ظروف استوانهای شکل با طلق شفاف و روبانی بر سر
آن به عنوان صندوقهای بهای ش��ادی بود ،با این نگاه که هر
خانوادهای یکی از این صندوقها را در خانه یا محل کس��ب و
کارش داش��ته باشد و به ش��کرانه هر شادی و شادمانی که در
زندگی برایشان پیش میآید مبلغی را در این صندوق میریزند
و پس از پرشدن به هرکس که تشخیص میدهند نیاز دارد به
نحو مناسبی میپردازند.
انصافاً در فضایی که افراد در زندگی مش��غول دادن مس��ابقه
برخ��ورداری هس��تند و به درد و رنج ی��ک دیگر بی توجه اند
و همه چیز را برای خودش��ان میطلبند چنین اندیش��هها و
اقداماتی ستودنیست.
وظیفه همه ماس��ت این زیباییهای ارزشمند درون جامعه را
جلوهگر و ترویج نماییم .امروز جامعه ما و مردم ما و خانوادهها
بیش از هر چیز نیازمند محبت و شایسته احترامند .همه باید
در ترویج محبت تالش کنیم.
در گفت وگو با ایشان به طرحی رسیدیم که برای توجه خانهها
و خانوادهها به محبت یک دماسنج محبت تعبیه نمایند تا هر
خانوادهای با نگاه به ش��اخصههای محب��ت و عناصر و عوامل
محبت ساز وضع خانواده خود را از نظر کیفیت توجه به محبت
م��ورد ارزیابی ق��رار دهد و با تالش جمع��ی در هر خانواده به
گسترش رفتارهای محبت آفرین بپردازند.
مبنای این شاخصها میتواند با الهام از برخی آیات قرآن باشد
که با «ان اهلل یحب» یا «ان اهلل الیحب» شروع و با استفاده از
دانش مشاوره و روانشناسی و تعلیم و تربیت تنظیم میشود.
آق��ای پوررضوی قول داد این ایده را با عالقه مندی و تدبیر و
عشق پیاده سازی نماید.
وظیفه همه ماس��ت که این ذوقهای ارزشمند و این نورهای
زیبایی پراکنده از س��رزمین بزرگ مان را شناس��ایی و ترویج
کنیم .ام��روز جامعه بیش از هر زمان نیازمند اکس��یر حیات
بخش محبت است و میدانیم که از محبت خارها گل میشود
و رس��ول گرامی اس�لام هم با ایجاد فض��ای محبت به مردم
اس�لام را گسترش بخش��ید و مردم را عاشقانه برگرد خویش
جمع ساخت.

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.

اینگونه
مردمیباشید
سید عل یرضا کریمی

سرمقاله

سردبیر

این چن��د روز خبر تلخ کم نبود اما بگذارید نیمه
پ��ر لیوان را ببینیم .آری؛ میدانم .از در و دیوار این
دنیا گاهی قصه و داستان زهرگونه میبارد که کام
هر جنبندهای را میتواند گس کند .اما در میان این
بلبشو هم میتوان دل خوش کرد .مثال آنجا که وقتی
لیوان قهوه از دس��تان نخست وزیر هلند (شخص
نخست این کشور) بر زمین میافتد و سالن کثیف
میشود آقای نخست وزیر جارو به دست میگیرد
و با لبخند خرابکاری خود را تمیز میکند .هر چند
تقریبا وظیفهای در اینباره ندارد .او حتی برای آنکه
مطمئن شود اثری از قهوه نمانده دستمال برمیدارد
و تمام قس��متهای لک شده را مجددا بررسی و
تمی��ز میکند .این اقدام او باعث میش��ود خدمه
ساختمان دولتی گرد این مقام حلقه زده و به نشانه
قدردانی کف بزنند .برای من این صحنه این قدر
شیرین و جذاب بود که شاید ده بار آن را مالحظه
کردم و حتی برای دوستان نزدیک خود هم فرستادم
تا بدانند فقط این مدلی که این جا دیدهاند و مرسوم
است نیست ،بلکه مقامهای عالیرتبه و عالی مقامی
در این کره خاکی هستند که سعی میکنند حرف و
عملشانتطابقداشتهباشد.
البته یک مثال دیگر هم هس��ت که آن هم قدری
انس��ان را نس��بت به آینده امیدوار میکند .جوان
دانشجوی ترکیهای توئیت میزند که« :اردوغان بیا
با ما سحری بخور!» او شاید این درخواست عامیانه
و خودمانی را صرفا برای خنده در میان دوس��تان
خود منتشر کرد اما به ناگاه از جانب رئیسجمهور
کشورش پاسخ میرسد که« :اگر آماده است بیایم».
نتیجه جالب است .آن دانشجوی جوان به همراه
دوستان خویش سحری خود را در کنار اردوغان
می��ل میکنند .هر چند بحثه��ای انتخاباتی این
روزها در کش��ور ترکیه داغ است و ممکن است
که رئیسجمهور ترکیه صرفا به دنبال یک نمایش
بوده باشد اما اصل کار زیبا و قابل تأمل بوده است.
ش��اید بگویید اینها چه دخلی به ما که در ایران
هس��تیم دارد .غرض آن بود که بگویم این خبرها
را بگذاری��د کنار گ��زارش چن��د روز پیش که
کاشف به عمل آمده برخی مسئوالن کشورمان در
رقابت فشرده برای حفظ بادیگاردها و محافظان
خودهستند.

