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تصمیم دولت برای واگذاری قسمتی از فروش نفت به بخش خصوصی

تجربه تلخ بابک زنجانی
تکرار میشود؟!

ای��ن روزها مقام��ات وزارت نفت و دولت ای��ران درگیر رایزنی
درباره چالشی هستند که به واسطه ایاالت متحده برای برجام
ایجاد ش��ده است .آمریکا با همکاری عربستان ،روسیه و حتی
کویت تالش دارد س��همیه تولید نفت ایران در اوپک را جبران
کند تا از طریق این گونه فش��ارهای اقتصادی بتواند به رویای
خود در منطقه و جهان نزدیک ش��ود .در این شرایط ،مقامات
کش��ورمان نی��ز واکنشهای مختلفی نش��ان دادهاند و یکی از

ظریف در عمان
روحانی در اروپا

این موارد ،مطرح ک��ردن بحث واگذاری فروش نفت به بخش
خصوصی اس��ت که توس��ط معاون اول رئیسجمهوری مطرح
شد .اما پرسش اینجاس��ت که آیا واقعا صنعت نفت ما قابلیت
ای��ن تغییر ب��زرگ را دارد و در صورت واگ��ذاری فروش نفت
ب��ه بخش خصوص��ی ،میتوان تضمین داد ک��ه رانتهایی که
در گذش��ته اتفاق افتاد ،تکرار نش��ود و امث��ال بابک زنجانیها
بروز نکنند؟

آیاخبرهای خوشی در راه است؟
آفتاب یزد این موضوع را
در گفتوگو با کارشناسان
بررسی کرده است

محمود سریعالقلم :

برای حل مشکالت
به خانه تکانی فکری
نیاز داریم

رئیس قوه قضائیه:

آفتاب یزد گزارش میدهد

مشکل آب آشامیدنی خوزستان
در حال برطرف شدن است

باید صف اعتراض
از تخریب و آشوب
جدا شود

احتمال
توقف پرداخت
ارز مسافرتی

کام خرمشهر
کمی شیرین شد
4

3

اجازهنمیدهیم
لیبیشویم

 20سال پیش داور مسابقه ایران و آمریکا براساس یک قضاوت نادرست
بی��ن خداداد عزی��زی و دروازهبان آمریکایی از خطایی آش��کار ،عمدا
چشمپوش��ی کرد و چند وقت پیش به ناجوانمردی خود اقرار کرد .این
تجربه تلخ در مس��ابقه بین ایران و پرتغال تکرار شد و ضربهی بازیکن
پرتغالی با آرنج بهعنوان خطای آش��کار نادیده گرفته شد و تحت تاثیر
بزرگی نام یک بازیکن ،حق یک ملت ضایع شد و قطعا چند سال دیگر
هم گلی که ایران به اسپانیا زد و هم خطایی که بازیکن پرتغالی مرتکب
شد ،ارزیابی خواهد شد و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت .اما سود و
تاثیری به حال ما و مسابقات انجام شده نخواهد داشت .تصاویر اینگونه
رفتارها در جامعه نیز بارها و بارها نقش میبندد و بهجای کالبدشکافی
و پذیرش خطاها بر اش��تباه اصرار و پافشاری میگردد و جامعه و مردم
را با ابرچالشها مواجه میس��ازد .امروز جامعه با گرانی کاذب روبهرو
است و فریاد مردم مخصوصا افراد کمدرآمد از افزایش قیمتها باال رفته
اس��ت .رئیس دولت صادقانه و با خلوص نیت ب��ا مردم حرف میزند.
اما بعضی از همکاران ایشان گویی هیچگونه اتفاقی در اطرافشان نیفتاده
اس��ت .حقوقهای عقبافتادهی بعضی از کارگران تا حدود یک س��ال
و دو س��ال موجب اعتراض ش��دید آنها شده اس��ت .چرا وزارت کار
از صندوق بیکاری یا از بعضی بانکها بخش��ی از حقوق این کارگران
را پرداخت نمیکند تا حداقل مرهمی بر زخم آنها باشد؟ در کنار این
تلخکامیها ،اخراجهای ناش��ی از رکود و توقف صنایع به خیل بیکاران
جامعه میافزاید و موجب افزایش آمار آس��یبهای اجتماعی میگردد.
ش��هر مقاوم خرمشهر با بیآبی و آب ش��ور مواجه میشود .مردمی که
سالها آوارگی و مصیبتهای جنگ را تحمل کردهاند ،امروز در گرمای
 50درجه باالی صفر تشنه هستند.

موید حسینی صدر

یادداشت

آثار پیروزی
اردوغان

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه

انتخابات اخیر ریاست جمهوری ترکیه که به پیروزی اردوغان منجر شد ،از زوایای
مختلفقابلبررسیاست.نکتهنخستایناستکهپیروزیاردوغانقابلپیشبینی
بود .هر چند در این سالها اعتراضاتی به رفتار آقای اردوغان وجود داشت و مخالفان
او مدعی بودند که رفتار او دیکتارگون ه است ولی در کل ،مردم ترکیه آثار پیشرفت
و ترقی را در زندگیشان احساس میکردند و به همین دلیل پیشبینی میشد
که علیرغم انتقاداتی که به رفتار اردوغان وجود دارد او پیروز انتخابات خواهد بود.
ب��ا توج��ه به اینکه بن��ده در زمان نمایندگ��ی مجلس ،رئیس گروه دوس��تی
پارلمانی ایران و ترکیه بودم ،معتقدم که اردوغان شخصیتی انعطافپذیر دارد
و میتواند با جریانات مختلف در جامعه سیاس��ی ترکیه تعامل داشتهباش��د.
او به خوبی میداند که مردم ترکیه از کدام دسته از سیاستهای رئیسجمهور
ترکی��ه گالی��ه دارن��د و ک��دام سیاس��تهای او م��ورد اقبال م��ردم ترکیه
بوده اس��ت .البته آقای اردوغان بلندپروازیهای��ی دارد ولی باید در نظر گرفت
که در مجموع رئیسجمهور ترکیه کارنامه قابل قبولی داش��ته است و ترکیه
از لحاظ اقتصادی رش��د خوبی داش��ته است .بهنظر من ،کشورمان باید به فکر
روابط طوالنیمدتی با ترکیه باشد .در خیلی از زمینهها مثل انرژی ،گردشگری،
حملونقل،صنایع،پوشاک،موادغذاییو...میتوانیمهمکاریهایخوبیباترکیه
داشته باشیم .به نظر من ،ترکیه در مقایسه با کشورهای عربی و روسیه ،شریک
بهتری برای ما بوده اس��ت .هر چند که ما نباید به هیچ کش��وری اتکای صرف
داشتهباشیم.امادرهرحالترکیهمیتواندشریکخوبیبرایایرانباشد.میتوانیم
روی توسعه همکاریهای دوجانبه کار کنیم .ما  600کیلومتر مرز مشترک با
ترکیه داریم 5.استان ترکیه با ما همسایگی دارد و اشتراکات زیادی میان دو کشور
وجود دارد .باید توجه کرد که اردوغان آنقدر پختگی و عقالنیت دارد که با ایران
روابط خودش را تقویت کند .باید پیروزی او را بهفال نیک گرفت و برای توسعه
روابط دوجانبه برنامهریزی کرد.

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

امورآگهیهایروزنامهآفتابیزد
aftab.yz@gmail.com

09128197782
( 10صبح الی  6عصر)
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در یکی از روستاهای شهرستان خمام رخ داد

استحمام کودک
با سموم کشاورزی
توسط پدر بیرحم
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