چرا طرح ساماندهی بازار خودرو مسکوت ماند؟

دوپینگ جدید برای
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یک نماینده از لزوم تحقیق و تفحص
در مورد هزینههای اضافی در مجلس سخن گفته است

پاسخ کنایه آمیز زیباکالم به حسن عباسی

از ترمیم بیدلیل دستشویی
تا خرید گلدانهای مصنوعی

بیسوادی هم بددردی است؛

بیایمایران
کالسانگلیسی
ثبتناممیکنم!

حسن کامران :مجلس ما آنقدر ریخت و پاش دارد که به مستراح هم بند کرده است.
سیصدمیلیونتومانخرجدستشوییهایمجلسشدهاست
نمایندهاصولگرایمجلس:اینهزینههاازجیبمردمنشدهکهبخواهندمعترضشوند!
ابراهیمنکونمایندهسابقمجلس:برخیهزینههادرمجلسدردآوراست
مثلخریددرختچههایمصنوعیجهتتغییردکورمجلسکههیچسودیندارد

حسن عباسی پیش از این مدعی شده بود
زیباکالم در انگلستان درس خوانده اما
بلد نیست انگلیسی صحبت کند

تصوی�ر جدید نصب ش�ده
در میدان ولیعصر(عج) تهران
حاشیه ساز شد

باز هم
خبری از
زنان نیست

بانک مرکزی اعالم کرد

شرایط جدید
افتتاح حساب جاری
در بانکها
3

امید مافی

کانادا مذاکرات با ایران را قطع کرد

تالش اتاوا
برای بدستآوردن
دل ترامپ
3

یادداشت1

نبرد با
بند بند وجود...

روزنامه نگار

خیره ماندن به آرزوها و تقویمها و رویاها تمام شد.حاال باید در
آوردگاه س��ن پترزبورگ سر به سر بادها بگذاریم و با پرواز در
آسمان تزارها به جهانگشایی بیندیشیم .حاال هنگامه جنگیدن
با بند بند وجود اس��ت و ایستاده مردن برای درفش خونین.
نود دقیقه تنفس زیر بیرق ایران کافی است برای عمری عاشق
ماندن و یکبار مردن.مردن برای بردن.بردن برای شستن تمام
غمهای کوچک و بزرگ ایران .ش��یرهای اطلس هر اندازه که
ترسناک باشند گریزی ندارند جز آنکه برابر یوزهای باصالبت
و غران ما ،بالانقطاع بلرزند و ملودی غمناک ناکامی را بر زبان
بنشانند.حتی اگر تمام قاره سیاه پشت سر آنها باشد ،باز هم
عطر پیراهن س��فید،میدان پرطمطراق را فرا خواهد گرفت و
جای خون از قلب یوزهای شیدا ،نام وطن خواهد چکید .برای
آتش بازی در جام جهان نما از همین جا ش��روع میکنیم و
آوازمان در مرتع سبز آتشی میشود برای سوزاندن شیرهای
پرادعایی که تاکنون طعم قفس را نچشیده اند.توپچیهایی که
در روز موعود روی زانو راه خواهند رفت تا به یاد گیتی بیاورند
که آرش کمان گیر در گس��تره سرزمین گربهای شکل هنوز
نفس میکشد و رستم از شاهنامه هجرت نکرده است .یازده
س��رباز جان بر کف و یک فرمانده الیق برای رهنمون کردن
ملتی خسته از مصائب و رنجها به سیاره نیکبختی،این بار به
س��یم آخر خواهند زد و با عبور از س��کون و سکوت سکرآور
چنان محشری برپا میکنند که جهان به احترام ساقهایشان
کاله از س��ر بردارد .دلها گواهی میدهند که هیمه خاموش
در لحظه مقرر آتش خواهد ش��د تا ش��یرها در طرفه العینی
به مس��لخ تبعید شوند و پیش چشم س��کوها بگریند.خون
بگریند .آدینه که بیاید حماس��ه،همان ملتی خواهد شد که
هر روز و هرش��ب با بغض و البه خاک میهنش را میبوسد و
برای عبرت نسلها و نژادها دندان روی جگر میگذارد .آدینه
میتواند مان��دگار ترین ترانه در الحان یوزها ش��ود،وقتی راز
انبساط و افتراق جهان در ساقهای سربازان ماست.به همین
دلشورههاسوگند!

یادداشت2

دولت
پشت پردهه ا را بگوید

داریوش قنبری

ریشهیابی گرانیهای اخیر

تاثیر طوماربازی
دلواپسان در مجلس
بر بازارها
3

11

از ترمیم بیدلیل دستشویی
تا خرید گلدانهای مصنوعی

آفتاب یزد -گروه سیاسی :این روزها وقتی اخبار جام جهانی
فوتبال را دنبال می کردیم در ایران یک خبر خاص هم خودنمایی
میکرد و آن اینکه چند نماینده مجلس هم قرار است به روسیه
بروند و دست کم  10روزی را برای تماشای بازی های تیم ملی در
این کشور سپری کنند .نکته جالب آنکه بعد از اعتراضات زیادی
که در رس��انهها و فضای مجازی نسبت به این سفر مطرح شد،
معاون وزیر ورزش برای پاس��خگویی به میدان آمد .اما اظهارات
او نی��ز در نوع خود جالب ب��ود .محمد رضا داورزنی گفت« :جام
جهانی بزرگترین رویداد فوتبالی است و مقامات همه کشورها به
کشور میزبان میروند تا از نزدیک شرایط را ببینند .چه اشکالی
دارد که چند نفر از نمایندگان مجلس نیز بهعنوان کس��انی که
در روند تصمیمگیریهای کشوری دخیل هستند شرایط و روند
برگزاری مسابقات را از نزدیک ببینند؟! من فکر نمیکنم بیشاز
س��ه چهار نماینده مجلس راهی روسیه ش��وند .عنوان میشود
که برای اعزام این نمایندگان نهایتاً یکصد میلیون تومان هزینه
میش��ود ».در ش��رایطی که صد میلیون تومان ناقابل به عنوان
هزینه این نمایندگان برآورد ش��ده ،مشکالت مختلفی در نقاط
کشور وجود دارد که با این میزان پول می تواند حل شود یا دست
کم مرحمی بر زخم مردم باش��د .با این حال موج خبری درباره
این سفر موجب شد که برخی نمایندگان خود انصراف دهند که
در چنین وضعیتی که مردم با چالش های اقتصادی مواجه شده
اند حاضر به این سفر نیستند .هرچند یکی از نمایندگان تهران
ترجیح داد موضوع را از اساس تکذیب کند و آن را دام خبرگزاری
فارس بخواند یا پروانه سلحشوری دیگر نماینده تهران نیز اعالم
کند که به این سفر میرود اما با هزینه شخصی.
دستشویی  300میلیونی در مجلس

البته بح��ث تنها رفتن یا نرفتن چند نماین��ده به جام جهانی
نیس��ت .موضوع هزینه های اضافی است که اگر مدیریت شود
میتوان��د در جای صحیح هزینه گ��ردد .در همین زمینه حاال

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.

طرح دوفوریتی نمایندگان
برای عفو عمومی
مجرمان سیاسی
گزارشآخر

یک نماینده از لزوم تحقیق و تفحص در مورد هزینههای اضافی در مجلس سخن گفته است

نماینده سابق مجلس

اسحاق جهانگیری اعالم کرده که پیرامون مشکالت اقتصادی
کنونی ،بعد از عید فطر قرار است دولت با مردم سخن بگوید
بسیاری این اظهارات را دیر هنگام تعبیر میکنند و معتقدند
مس��ئوالن خیلی زودتر ازاینها میبایست با مردم دراینباره
س��خن میگفتند ،اما پرسش اینجاست که آیا سخنگفتن با
مردم مشکالت را حل میکند ؟
در پاسخ باید بگوییم که اوال دولت این روزها تحت فشارهای
خیلی زیادی است از یک سو فشارهای خارجی و تالشهای
دشمنان ایران است که میخواهند ما را در تنگنا قرار دهند و
از سوی دیگر فشارهای داخلی است؛ به عبارتی برخی در داخل
با دشمنان همسو شدند و بی رحمانه بر روحانی میتازند این
اتفاق باعث شده است تا دولت از لحاظ اقتصادی عملکردش
تحت تاثیر این فش��ارها قرار بگیرد  .از یک طرف میخواهند
دولت را در تنگنا قراردهند و از سویی دیگر وضعیت اقتصادی
ناش��ی از عملکرد خودش��ان را بر سر دولت بکوبند  .یعنی در
کنارکارشکنیهایی که در سیاس��ت داخلی و خارجی انجام
میدهند دولت را نیز تخریب میکنند .این موارد همه به هم
پیوسته هستند .
م��ا نمیتوانیم توق��ع کنیم با این اوض��اع ،اقتصاد خوبی هم
داش��ته باشیم  .مثال چه دلیلی داشت در چنین شرایطی که
دشمنان ایران تالش میکنند انواع انگها را به ما بزنند الیحه
پیرامون  fatfمسکوت بماند .طبیعی است با این شرایط نتایج
بهتر از این نیز نصیب ما نمیشود.
اما در اینکه دولت درچنین زمانی باید حتما با مردم صحبت و
شفاف دلیل اتفاقات اخیر را بیان کند شکی نیست .
قطعا دراین راستا دولت میبایست پشت پردهها را بگوید وگرنه
تمام کاسه کوزهها بر سراین قوه خراب میشود .
دول��ت باید اکنون در باره مش��کالت به وجود آمده ناش��ی از
مس��ائل اقتصادی ایران توضیح دهد و شفافس��ازی کند .اما
شفافسازی کافی نیست.

یک عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر داد

یاریمان کنید

حس��ن کامران نماینده ادوار مجلس ک��ه در مجلس دهم نیز
حض��ور دارد موضوع لزوم تحقی��ق و تفحص از خود مجلس را
مطرح کرده اس��ت .این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی
کشور در نطق میان دستور خود گفت« :ما باید به دانه درشتها
امر و نهی کنیم در غیر این صورت اشرار بر مردم حاکم میشوند.
بنده و تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از مجلس را
آماده کردهایم .ما نباید صرفا تفحص بر روی دستگاهها را داشته
باش��یم .بنده چند دوره است که در مجلس حضور دارم اما این
فر صت فراهم نشده است ».وی افزود« :از اعضای هیئت رئیسه
تقاضا دارم زمینه ای فراهم کنند تا این تحقیق و تفحص که به
کمیسیون بودجه رفته است با سرعت انجام شود چراکه به نوعی
نظارتی دقیق است و دارای چندین محور است ».حسن کامران
همچنین در گفتوگویی گفته است« :بسیاری از سفرهایی که
نمایندگان مجلس میروند ،الزم نیست .وقتی فقیری نان شب
برای خوردن ندارد ،حاکمان نباید ریختوپاش کنند ،متأسفانه
مجلس ما ریختوپاشهای زیادی دارد که یکی از اینها سفرهای
خارج��ی نمایندگان اس��ت » .او در ادامه از وجود اس��نادی در
دفترش میگوید که نش��ان میدهد چه می��زان هزینه جهت
تعمیرات دستشوییهای ساختمان مجلس شده است« :مجلس
ما آنقدر ریختوپاش دارد که به مس��تراح هم بند کرده است؛
خرج تعمیر یک دستشویی در مجلس  26میلیون تومان شده
است .اگر شما عکسی از آن میگرفتید ،میدیدید که دستشویی
قبلی سنگ مرمر و کاشیهای مرتب داشت ،اما مجلس یکدفعه
تصمیم گرفت آن را تعمیر کند .دستشوییهای سالم را خراب
کردند و دستشویی جدید ساختند .االن مجلس هفت طبقه و
در هر طبقه دو دستش��ویی دارد که رویهمرفته و با حس��اب
سرانگشتی برای هر دستشویی  26میلیون تومان هزینه کردهاند
که سرجمع آنها میشود چیزی حدود  300میلیون تومان که
خارج از مناقصه به افرادی واگذار شده تا ساخته شود.

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.

سرمقاله

کاتالیزورهای
تصمیمپارلمانکانادا
علی خرم

تحلیلگر مسائل بین الملل

تصمیم پارلمان کانادا مبنی بر پایان دادن به روند
مذاکرات دیپلماتیک این کش��ور با ایران برس��ر
از س��رگیری روابط را میت��وان از ابعاد مختلفی
مورد بررس��ی قرار داد .پی��ش از هر چیز باید به
تاریخچه روابط دو کش��ور بعد از انقالب اشاره
کرد که همواره پر فراز و نشیب پیش رفته است.
بعداز تنشهایی که در ابتدای انقالب به وجود آمد
وضعیت تا حدی متعادل شده بود اما با سرنوشتی
که برای زهرا کاظمی حین بازداشت رقم خورد
طرف کانادایی بر کاهش روابط گام برداش��ت و
تیرگیهایی میان دو کشور شکل گرفت .به ویژه
اینکه در پرونده مذکور ایران درخواستهای اتاوا
را رد میکرد و موجب ش��د آنها نگاهی منفی به
تهران داشته باشند .یکی دیگر از دورههای تیرگی
روابط هم با اواخر ریاست جمهوری احمدی نژاد
بود که کان��ادا به دلیل افزایش تنشهای جهانی
علی��ه ایران و همچنین برخی موضوعات حقوق
بش��ری تصمیم به قطع روابط و تعطیلی سفارت
در تهران گرفت .ب��ا این حال یکی از وعدههای
انتخاباتی جاس��تین ترودو نخس��ت وزیر فعلی
کانادا احی��ای روابط با ایران بود که حاال به نظر
میرسد بعد از گذشت زمان این امر از سوی آنها
ممکن نشده است .تصمیم اخیر پارلمان کانادا نیز
میتواند دالیل حقوق بش��ری داشته باشد(!) از
سوی دیگر روابط کانادا و اسرائیل از سطح باالیی
برخوردار اس��ت .با توجه ب��ه افزایش تنشهای
تهران و تل آویو در ماههای گذشته بعید نیست که
البی نتانیاهو توانسته اتاوا را قانع کند که اقدامی
علیه تهران صورت دهند .زاویه دیگر این تصمیم
را بای��د تصمیم اخیر دونالد ترام��پ در خروج
از برجام دانس��ت .کاناداییها به طور معمول از
تحریم فراری هس��تند و در رابطه با کشورهایی
که در معرض تحریم قرار میگیرند بسیار محتاط
عمل میکنند .ذیل این موضوع به نظر میرس��د
تحریمه��ای کاخ س��فید همچ��ون کاتالیزوری
موجب س��رعت گرفتن این تصمیم ترامپ شده
اس��ت هرچند در عمل این تصمیم حاصل چند
ماه بررس��ی آنها بوده است .شاید اگر قرار باشد
اهمیت روابط با این کشور را برشمرد میتوان به
این موضوعات اشاره کرد که...

