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عزم راسخ مخالفان برای به پایان نرسیدن دولت دوازدهم

بیماریصعبالعالج؛

جنگ روانی جدید علیه روحانی

قمار
بزرگ

عزت اهلل یوسفیان مال نماینده مجلس :روحانی طوالنی ترین سفر ممکن روی زمین را در هفته گذشته انجام داد،
او هزاران کیلومتر را سر حال به چین پرواز و در جلسات حضور پیدا کرد و مشکلی هم برایش پیش نیامد.
بازهم یک س��وژه تکراری  ،یک ش��ایعه قدیمی اما در ش��کل و
ش��مایلی جدید .اولین بار در زم��ان انتخابات  96بود که موضوع
بیماری حس��ن روحانی  ،اسباب خوبی ش��د برای جریان رقیب
تا بلکه با کمک آن بتواند هواداران حسن روحانی را از رای به او
منصرف کند و شرایط جسمی اش را فاقد صالحیت برای ریاست
جمهوری توصیف .دراین میان این جریان موفق شد تا دو بیماری
را به عنوان بیماریهای روحانی به مردم معرفی کند.

یکی بیماری حنجره و دیگری لرزش دس��ت ...حسن روحانی در
ایام انتخابات زمانی که باهیاهو ش��عارها و وعدهها و اظهارات تند
وتی��زش را با آب و تاب بیان میک��رد ،در میانه راه کمپینهای
تبلیغاتی کم آورد؛ البته ن��ه خودش بلکه حنجره اش ! در میانه
میتینگه��ای تبلیغاتی ب��رای مردم ،صدای روحانی در پش��ت
تریبون میگرفت ،دورگه می شد تا حدی که از ادامه سخنگفتن
باز می ماند.

حضور
حشمتاهلل مهاجرانی
و علی پروین
در برنامه زنده تلویزیونی

شاهکار
فردوسی پور

دونالد ترامپ و کیم جونگ اون
در مذاکرهای رو در رو به توافق رسیدند،
کرهشمالی متعهد به خلع سالح شد

خیرین
انسانساز

رفتارشناس

مشارکت مردم در فعالیتهای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی از نشانههای اصلی مردمس��االری و ادارهی جامعه به
دست مردم است .کش��ور ما نیز از دیرباز تاکنون در زمینهی
مشارکتهای اجتماعی تاریخ درخشانی دارد .این رفتار بیانگر
قوت و یا ضعف سرمایههای اجتماعی است .مشارکت مردمی
زایشگر اعتماد متقابل دولت به مردم ،مردم به دولت و مردم
اس��ت .این مقدم��ه را از آن جهت بیان ک��ردم که در چندین
دهه اخیر نیکوکاران و خیرخواهان در جامعه در تش��کلهای
هماهنگ برای فعالیتهای مختلف و ضروری منسجم شدهاند؛
خیرین مدرسهساز که برای ساخت مدارس مختلف مخصوصا
در نقاط محروم حرکات بس��یار ارزش��مندی انج��ام دادهاند،
خیرین س�لامت که برای رش��د و ارتقای بهداشت و سالمت
جامعه گامهای مثبتی برداشتهاند ،خیرین حمایت از زندانیانی
که مرتکب جرایم غیر عمد و یا مش��کالت مالی ش��دهاند و با
تالش گروهی از هموطنان نیکوکار به آغوش خانواده و جامعه
برمیگردن��د و اخیرا نیز خیرین حمای��ت از امنیت و نظم در
جامعه که برای هماهنگی ،آموزش و پشتیبانی از نظم و امنیت
در جامعه تالش میکنند.
هدف همه این گروهها مقدس و محترم بوده و اعضای آنها به
خاطر اخالص و ایثارشان مورد قدردانی و تقدیر میباشند اما
نکتهای که شاید از نظرها مخفی مانده تهدیدها و آسیبهایی
است که انسانیت و انسان را هدف قرار داده است.

امورآگهیهایروزنامهآفتابیزد

یادداشت

تلگرام:

دیدار رئیس جمهور ایاالت متحده و رهبر کره ش��مالی که
دیروز بعد از کش و قوسهای فراوان انجام ش��د موجی از
گمانه زنیها را برای آینده شبه جزیره کره و حل اختالفات
ایجاد کرده است .این دیدار و توافق میان طرفین را میتوان
از دو بُعد مورد بررسی قرار داد .در بخش اول باید گفت رهبر
کره ش��مالی از دید خودش با درک تغییرات در کانونهای
قدرت ایاالت متحده و حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید
هزینههای ادامه راهبرد تقابلی را درک کرده که چنین رویهای
میتواند برای امنیت کره شمالی خطرناک باشد .عالوه براین،
کیم جونگ اون با توجه به آنچه در کره شمالی بر مردم این
کشور میگذرد بر لزوم تغییر رویکرد خود بیشتر تاکید دارد.
با توجه به چالشهای اقتصادی مختلفی که مردم این کشور
با آن دست و پنجه نرم میکنند و تفاوتهایی که به طور مثال
میان شهرها و امکانات خود با کره جنوبی مشاهده میکنند،
پیونگ یانگ تصمیم به اتخاذ تصمیمات جدید گرفته است.
البته «اون» به دنبال این است که برای تغییر شرایط از الگوی
چین استفاده کند که در عین حفظ ساختار سیاسی و قدرت
توانس��ته به یکی از کشورهای پیشرو در توسعه اقتصادی
برسد و فقر با گذشت زمان از آن کشور زدوده شده است.
این مسیر پیش از این توسط ویتنام نیز پیموده شد و آنها نیز
با سازگاری در نظم جهانی توانستند به توسعه برسند .چین
به رغم حفظ ظاهر کمونیس��تی در تعامالت خود تغییراتی
ایجاد کرده است.
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برای نهادها و مسئوالن
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مجوز
گرانی خودرو

کرمان موتور
پول را گرفته؛
حاال خودرو هم نمیدهد!
09128197782

شورای رقابت نرخ افزایش قیمت
خودروهای داخلی را اعالم کرد

گزارش تحلیلی آفتاب اقتصادی
از رویکرد و عملکرد
مسئوالن اقتصادی دولت

اتفاقی که در سکوت مسئوالن میتواند رخ بدهد

در کارگاههای زیرزمینی چه میگذرد؟

فراخوان عمومی مزایده

اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان یزد در نظر دارد
نس��بت به واگذاری تع��دادی از مجتمعهای فرهنگی و هنری
خود ب��ه صورت اجاره اق��دام نماید .لذا کلیه اف��راد حقیقی و
حقوق��ی غیردولت��ی دارای صالحیت فنی و اخالق��ی و دارای
مجوز فعالیت از مراجع قانونی میتوانند از تاریخ 1397/03/23
لغایت  1397/03/30جهت بازدید از مجتمعها و دریافت فرمها
و اس��ناد مزایده به نش��انی یزد  -بلوار دانش��جو – جنب هتل
جهانگردی  -اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی – دبیرخانه
اداره کل و برای کس��ب اطالعات بیش��تر به نش��انی اینترنتی
 yazd.farhang.gov.irمراجعه نمایند.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد

عبور از
مسابقهمرگ؟
احمد موثقی

سرمقاله

استاد دانشگاه تهران

دیدار رئیس جمهور ای��االت متحده و رهبر کره
شمالی که دیروز بعد از.. .

