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جاسوس در آستانه اعدام

وزیر اسرائیلی چه اطالعاتی را
به ایران منتقل میکرد

> بخشی از سخنان اخیر روحانی یک استراتژی است

> کابینه روحانی شرکت سهامی نیست که فالنی وارد آن شود

> گفته میشد در اواخردولت دوم مرحومهاشمی برخی به آقای ناطق نوری هم رونوشت میدادند

حاجیها
ارز دولتیبگیرند
یاخیر؟!
4

آفتاب یزد رواج یک پدیده
اجتماعی را بررسی کرد

ازدواج
زیرسن قانونی
با اتباع بیگانه!
7

ادامه جنجال دریافت

گرینکارتها از اوباما!
ذوالنور :هر وقت یقهمان را
گرفتند ،سند رو میکنیم

ظریف :آقایان اگر اسامی دارند
منتشرکنند

صباح زنگنه:

ل آویو است
اعترافات وزیر صهیونیستی ضرب شست ایران به رژیم ت 
ماجرای جاسوس��ی وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برای ایران از
س��وی برخی از مقامات کشورمان و غرب واکنشهای بسیاری با
خود به دنبال داش��ت تا آنجا که برخی از کشورهای غربی از این
مس��ئله بهعنوان ش��وک اطالعاتی ایران به تلآویو یاد کردند .بر
این اساس ،اعتراف «گونن سگو» وزیر پیشین انرژی کابینه رژیم
صهیونیستی به خشم و واکنش تند و صریح این رژیم انجامید اما
این پایان ماجرا نبود .زیرا «گون ِن سِ گِو» مقام اسبق رژیم اشغالگر

آفتاب یزد بررسی کرد

3

زنگنه:

طی هفتههای اخیر به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد و
دادس��تانی اسرائیل علیه وی کیفرخواست صادر کرد؛ به گزارش
رسانههای اس��رائیل براساس گزارش مش��ترک سازمان امنیت
داخلی -شینبت -و پلیس این رژیم« ،گون ِن سِ گِو» از چند هفته
پیش به اتهام «همکاری آگاهانه» در «انتقال اطالعات به دشمن
در زمان جنگ» و «جاسوس��ی علیه کشور» در بازداشت و تحت
بازجویی به سر میبرد.

تغییرعمدهای
در صادرات نفت
به وجود نیامده است
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تغییر ساعت کار ادارات
پایتخت موجب شد

جزئیات جلسه دادگاه تعاونی ثامن الحجج (ع)

عقبنشینی
ترافیک تهران
4

مهدی پازوکی در گفتوگو با آفتاب یزد:

دکتراکبرنصراللهی در گفت و گو با آفتاب یزد:
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2

دولتبهتنهایینمیتواند
پدیده شوم انحصار را
از بین ببرد

محمدرضا سبزعلیپور

قطعصادرات
برق ایران
به عراق
به دلیل بدهی
6

در تقابل با تلگرام
به جای اعتماد سازی
اعتماد زدایی کردیم!

یادداشت1

امکانکاهش
نرخ دالر

با توجه به سخنان چند روز پیش رئیس جمهور و اظهار آمادگی ایشان به تغییر
و تحول اساسی در کابینه و تیم اقتصادی دولت و در سیاستهای غلط پولی
و اقتصادی و نظرباینکه هنوز دیر نشده و اندک امیدی به بهبود اوضاع و رفع
مشکالت اقتصادی کشور وجود دارد از همین رو مردم و فعاالن اقتصادی جهت
آغاز تحوالت مثبت در هیأت دولت و بازار پول و ارز لحظه ش��ماری میکنند
ولیکن پس از گذش��ت حدود  10روز از س��خنان آقای روحانی ،نه تنها هنوز
هیچ یک از اعضاء تیم اقتصادی دولت برکنار نشده اند بلکه طی هفتۀ گذشته،
طبق توصیۀ برخی از همین اعضاء تیم اقتصادی که مردم بی صبرانه منتظر
برکناریشان هستند یکی دو نفر با حکم رئیس جمهور به سمتهای جدیدی
منصوب شدهاند که اص ً
ال شایسته و کاردان هم نیستند و جزء مدیرانی هستند
که کور میکنند اما شفا نمیدهند ،فلذا از این انتصابات متأسفانه بوی اصالحات
مثبت و رفع مشکالت اقتصادی و غلبه بر بحران به مشام نمیرسد!
برخی از مدیران ناالیق و منفعت طلب بدتر از اخاللگران اقتصادی و برهمزنندگان
نظام پولی و ارزی کش��ور در بدنۀ دولت حضور دارند که با عملکردهای غلط
و نادرس��ت خود و یا بعضاً به لحاظ دوس��ت بازیها و منفعت طلبیهایشان،
اقتصاد یک کشور را نابود و به قهقرا میکشانند! در همین راستا مردم انتظار
دارند که اگر دولت ،مسئول و دولتمردی را بدلیل بی کفایتی و سوء مدیریت
برکنار میکند باید آن دولتمرد بی کفایت در محکمه حاضر و در برابر قانون
جوابگوی خیانتها و ضرر و زیانهای وارده به پایه و اساس کشور باشد نه اینکه
از این سمت برکنار و در جایگاه و پست برتر دیگری به کار گرفته شود و یا اینکه
تحت عنوان سفیر کبیر جمهوری اسالمی ایران به یکی از کشورهای دنیا اعزام
شود تا دوران نقاهت خویش را در آن کشور سپری و در آنجا استراحت نماید،
که اگر چنین کسی بعنوان سفیر ایران به هر کشوری هم اعزام شود قطعاً در
اندک زمانی ،سطح روابط مان را با آن کشور به طرز وحشتناکی تقلیل میدهد!
اگ��ر دولت محترم و مغزهای متفکر تیم اقتصادی دولت در کوتاهترین زمان
ممکن ،معضل افزایش لحظه به لحظۀ نرخ ارز را کنترل نکنند و ارزش پول ملی
را افزایش ندهند ،متأسفانه باید منتظر گرانی و تورم چند صد درصدی در همه
زمینهها اعم از تولید ،تجارت و خدمات باش��ند که در آن صورت سنگ روی
سنگ بند نخواهد شد ،لکن به نظر بنده امکان غلبه بر این معضل وجود دارد و
میتوان نرخ دالر را کاهش داد و ارزش ریال را باال برد فقط ...

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

نادر صادقیان

دل مردم را
خوننکنید

سید علیرضا کریمی

یادداشت2

آقازادهها
امیدرامیخشکانند

جامعه شناس

سرمقاله

سالهاس��ت که گلههای بس��یاری در خص��وص آقازادههایی که در خارج
از کش��ور هس��تند ،وجود دارد و این مسئله با اظهارات یکی از نمایندگان
مجلس مبنی بر وجود  5هزار آقازاده در کشورهای اروپایی نمود بیشتری
پیدا کرده اس��ت .اگر این آمار واقعیت داش��ته باشد جای تاسف دارد چرا
که مس��ئله آقازادهها بسیار تکان دهنده و فاجعه آمیز است .بعد از انقالب
یک اش��رافیت نوظهور دولتی شکل گرفت که توانایی این را دارند تمامی
ارزشهای انقالب را از بین ببرند.
کما اینکه منش��أ لطمههایی که به کشور وارد شده و بزرگترین خطری
ک��ه انق�لاب را تهدید میکند وج��ود همین طبقه اس��ت ،طبقهای که با
رانتهای سیاس��ی و اقتصادی به اینجا رسیدند .اما جای تعجب است که
چرا دس��تگاههای مربوطه در خصوص این آقازادهها کاری نمیکنند .باید
گفت که حضور آقازادهها در کش��ورهای اروپای��ی از نظر روانی در جامعه
آث��ار مخرب��ی دارد ،آخرین بارقهه��ای امید و انگیزه را در کش��ور از بین
میبرد ،خش��م و کینه بسیار را در جامعه سبب میشود ،احساس خسران
و شکس��ت کالن را در خصوص ارزشهایی که مردم به خاطر آن انقالب
کردن��د ،به وجود م��یآورد و در نهایت برباد رفتن آرمان عدالت و برابری
را ثابت میکند.
از سوی دیگر وجود طبقه اشراف گری دولتی شکاف وحشتناک طبقاتی
را ب��ه وجود آورده اس��ت .بعید میدانم که در کش��ورهای خارجی چنین
مس��ئلهای وجود داشته باشد .معتقدم آنچه که خطرناک است تهدیدهای
کشورهای خارجی نیس��ت بلکه تبعیض داخلی است که انگیزه و امید را
میخشکاند .بنابراین مسلم است که وجود این آقازادهها بدترین تاثیرات
را در تمام اقشار اجتماعی دارد .امیدواریم هر چه زودتر مسئوالن مربوطه
با یک اراده قوی و جدی به این موضوع رس��یدگی کنند .مردم برای این
کش��ور زحمتهای بسیاری کشیدند و س��ختیهایی را هم تحمل کردند
حاال یکسری آقازاده نوکیسه بیایند همه چیز را با رفتارهایشان به توهین
و تمس��خر بگیرند ،فاجعه است .هر کجا که پا میگذاری گالیه ،اعتراض،
انتقاد و شکایت را نسبت به این مسئله میبینیم.
دیگر رس��انهها چقدر باید در مورد آقازادهها س��خن بگویند .مقابله با این
موضوع یک اراده قوی میخواهد و امیدواریم تا دیر نش��ده فکری به حال
آن بکنند.

سردبیر

