اعتراض کاربران شبکههای اجتماعی

نسبت به عدم مجوز به آخرین آلبوم خواننده مشهور

چرا به چاوشی
مجوزنمیدهید؟

پنجشنبه  18مرداد 1397

یک مقام وزارت ارشاد :اگر  ۹۰ماه هم این موضوع
از سوی موسسه تولیدکننده آلبوم راکد بماند،
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مجوزی به این آلبوم نمیدهد زیرا پرونده هنوز
به طور کامل تایید نشده است
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استیضاح وزیر کار رای آورد

زهر چشم مجلس
از رئیسجمهور
عراق با تحریمهای آمریکا
همراهی میکند!

2

4
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تورم ونزوئال
از  82هزار درصد
گذشت

2

هزینه پرستار در منزل
شبی یک میلیون تومان
4

عالءالدین بروجردی:

برای موضوعی که
سیاست ما در آن
مشخص است

رفراندومبرگزارنمیکنیم!
2

فرصتها و تهدیدهای
خروج مهاجران افغان از کشور

عیسی کالنتری:

ترامپ به عکس یادگاری
با روحانی نیاز دارد

موسساتمالی
با پول مردم
چه کردند؟

مواد الزم برای
اصالحاتساختاری

نتیج��ه انجامید و ربیعی با  129رای موافق از خدمت در وزارت کار
و تعاون باز ماند ،اما این جلسه بیش از هر چیز به جلسه مچگیری
نماینده ها و افشاگری علیه وزیر کار و حامیان او شبیه بود و بررسی
عملکرد وزیر استیضاح شونده ...

کمتر از  ۵۰سال آینده
آب ایران تمام میشود

1

گزارش آفتاب یزد از روش کار
قارچهای سمی اقتصاد ایران

6

نمکنشناسیالعبادی

حمیدرضا جالیی پور:

گذشتهها
گذشته!

علیرضا علویتبار تشریح کرد

محمد صادق جوادی حصار :تصمیمی که نماینده ها برای کنار گذاش�تن ربیعی گرفتند یک تصمیم
سیاس�ی و زهر چش�م گرفتن از رئیس جمهور برای سوال بعدی از روحانی بود .در واقع نماینده ها با
استیضاح ربیعی درصدد هشدار به رئیس جمهور بودند
روز گذشته جلس��ه اس��تیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مانند دفعات گذشته حاشیه های زیادی به دنبال داشت
البته با این تفاوت که این بار جلسه صرفا با هدف برکناری وزیر کار
برگزار شده بود و در نهایت تالش نماینده های موافق استیضاح به

استدالل عجیب برخی نمایندگان
برای عدم رای
به تحقیق و تفحص از شهرداری

نابودی
تامین اجتماعی
توسط افاغنه
4

سرمقاله

جراحی
به جای بسته

سید علیرضا کریمی

گزارشیک

استدالل عجیب برخی نمایندگان برای عدم رای به تحقیق و تفحص از شهرداری

گذشتههاگذشته!

آفت�اب یزد -گروه سیاس�ی :ش��ائبه فس��اد احتمالی در
شهرداری ،واگذاری امالک به شخصیتهای خاص ،مشکالت
مال��ی یا ابهامات زیاد در برخی قراردادها ،در زمان ش��هرداری
س��ابق تا مدته��ا موضوع مورد مناقش��ه رس��انهها و برخی
مس��ئولین بود .جدالها آنقدر باال گرفت تا موضوع به مجلس
کشید ،اما....
 25بهمنماه سال  ،95تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری
تهران در واگذاری امالک و پروژههای مش��ارکتی به اشخاص
حقیقی و حقوقی رد ش��د .در آن زمان پافشاری کسانی مانند
محمود صادقی باعث ش��د ت��ا تقاضای تحقی��ق و تفحص از
شهرداری بار دیگر مطرح شود.
اما این اصرار سودی نداشت چرا که 24اسفند همان سال هم
نمایندگان مجلس شورای اس�لامی به طور علنی با تقاضای
تحقی��ق و تفحص از عملکرد ش��هرداری ته��ران در واگذاری
امالک مخالفت کردند.
آن روز ق��وه مقنن��ه با رد گزارش تقاض��ای تحقیق و تفحص
از عملکرد ش��هرداری تهران در واگ��ذاری امالک و پروژههای
مشارکت به اش��خاص حقیقی و حقوقی ،با  132رأی موافق،
 90رأی مخالف و  5رأی ممتنع از مجموع  233نماینده حاضر
در صحن علنی مجلس موافقت کرد.
اتفاقی که باعث ش��د تا موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری
که به یکی از چالش��ی ترین موضوعات آن روزها تبدیل شده
بود به فراموش��ی سپرده ش��ود .با روی کار آمدن شورای شهر
جدید و ش��هرداری تازه نفس ،موضوع تخلفات در شهرداری و
کاوش در راس��تای آن بار دیگر مطرح شد .اما روزی که نجفی
(شهردار وقت) از تخلفات احتمالی در شهرداری و بررسی آن
سخن میگفت و برخی صحبتها در این زمینه کرد؛ خیلیها
رفتن زودهنگام او را از س��اختمان بهشت پیش بینی کردند.
تا جایی که به نظر میآید افشانی جانشین نجفی نسبت به او
در این مسئله یعنی افشاگری خیلی محتاط تر شد.
تازه ترین خبر درباره شهرداری اینکه روز سهشنبه نمایندگان
مجلس ش��ورای اسالمی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد
ش��هرداری تهران را برای دومین بار نیز رد کردند .در جلس��ه
علن��ی روز سهش��نبه ،گزارش کمیس��یون عم��ران در مورد
رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینهها،
مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب ،نحوه تغییر کاربریها و واگذاری
امالک شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان
مجلس آن را با اکثریت آراء ،تصویب نکردند.
این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که پیشتر صادقی مدعی
بود گزارش��اتی نش��ان میدهد که تهران بهصورت غیرقانونی
در حال فروخته ش��دن از س��وی ش��هرداری اس��ت تا کسب
درآمدهایی انجام ش��ود .ظرف سه ماه گذشته به برادر یکی از
اعضای کمیسیون عمران تراکمی بهقیمت  10میلیارد تومان
داده شده است.
البی بود؟

اما پرسش اینجاست که از چه روی مجلس که داعیه حمایت
از مردم دارد آن هم در چنین ش��رایط حساس��ی که مردم به
شرایط اقتصادی اعتراض دارند ،ترجیح میدهد موضوع تحقیق
و تفحص از شهرداری را کنار بگذارد؟ چگونه فراکسیون امیدی
که اعضای آن پیش��تر بارها بر لزوم رای به این موضوع سخن

میگفتند روز سهش��نبه ناکام مانده و حتی تعداد آرایشان از
اعضای فراکسیون خودشان هم کمتر شد؟
مهدی شیخ عضو فراکسیون امید با تاکید بر اینکه تخلفات در
شهرداری واضح اس��ت ،به آفتاب یزد میگوید« :این عدم رای
مجلس به هیچ وجه قابل توجیه نیست .به ویژه آنکه تحقیق و
تفحص به معنای الزام یا اثبات تخلف شهرداری به شمار نمیآید
برای همین نمیدان��م که چرا نمایندگان با تحقیق کردن هم
مخالفت کردند .این موضوع برایم بسیار عجیب است».
ب��ه نظر میآید که چنین رایی بی دلیل نباید باش��د ،ش��اید
نفوذیهای شهردار سابق در مجلس در این روزها خیلی فعال
بودهاند .از این نماینده مجلس در باره اینکه آیا البی خاصی در
پارلم��ان برای منصرف کردن نمایندگان ازاین موضوع صورت
گرفته است ،میپرسیم .وی میگوید« :معموال چنین البیهایی
با کس��انی که صددرصد موافق تحقیق و تفحص بودند صورت
نمیگیرند .اما من شخصا به برخی از نمایندگان معترض شدم
و اش��اره کردم که چگونه ش��مایی که مقید به بحث حالل و
حرام و مبارزه با فس��اد هس��تید به این موض��وع رای ندادید؟
دلیل نمیشود چون در این موضوع جناح سیاسی آنها مطرح
است به تحقیق و تفحص شهرداری رای ندهند .معتقدم این
نمایندگان توجیه نبودند وگرنه هیچ دلیلی براین نمیبینم که
رای اعضای مجلس چنین نتیجهای بدهد».
محمد کاظم��ی دیگر عضو فراکس��یون امید ام��ا درباره این
که آی��ا البیهایی در مجلس برای ع��دم رای آوری تحقیق و
تفحص از ش��هرداری صورت گرفته است ،نظرات صریح تری
داردو به آفتاب یزد میگوید « :این موضوع انکار ناپذیر اس��ت
که اش��خاص ،موسس��ه و س��ازمان و نهادمربوط��ه که مایل
نب��ود تحقیق و تفحص رای بی��اورد ،تالش میکند البیهایی
درمجلس برای این عدم رای صورت بگیرد».

شکست فراکسیون امید چرا؟

با این اوصاف از مهدی ش��یخ میپرس��یم که چرا به جای این
نهادها و اش��خاص ،فراکس��یون امید برای رای آوری تحقیق
و تفح��ص ش��هرداری ،الب��ی یا ت�لاش بیش��تری درمجلس
نکرد و شکس��ت خ��ورد؟ او میگوید« :با توجه ب��ه اینکه در
رایگیریه��ای حس��اس ،به تم��ام اعضای فراکس��یون امید
پیامکهایی محتوی تصمیم فراکس��یون فرس��تاده میشود،
در این باره چنین اتفاقی نیفتاد .به نظر میآید فراکسیون ،موضع
رس��می درارتباط با تحقیق و تفحص از ش��هرداری نگرفت و
عل��ی رغم می��ل ب��ه رای آوری آن؛ تصمی��م را برعهده خود
نمایندگان گذاشت».
البته کاظمی هم با اشاره به همین عدم تصمیم گیری رسمی
فراکس��یون امید ،این نکته را نیز بیان میکند که در حاش��یه
جلسه صبح روز سهشنبه که با همتی رئیس کل بانک مرکزی
تش��کیل ش��ده ،یکی از طراحان طرح تحقیق و تفحص بیان
کرد که تمام فراکسیون به طرح تحقیق و تفحص رای دهد و
بهنظر میآید که فراکسیون امید چنین کاری هم کرده باشد.
او در باره ناکامی فراکس��یون امید در جلس��ه روز سهش��نبه
مجلس اظهار داش��ت « :ب��ه هر حال رای فراکس��یون امید
به تنهایی برای موفقیت کافی نیس��ت .فراکس��یون امید باید
همیشه یک رای ضمیمه هم برای موفقیت داشته باشد.

عراق با تحریمهای آمریکا همراهی میکند
آفتاب یزد – گروه سیاسی :از چهار دهه
قب��ل که اولی��ن تحریمهای ای��االت متحده
آمریکا در س��ال  1358برای اولین بار اعمال
ش��د ،جریان تحریمها همیش��ه با شدت و
ضعف ادامه داش��ته است .تحریمهای ایران
از نظ��ر تحری��م کنندگان به  ۴دس��ته کلی
تقسیمبندی میشود :تحریمهای چندجانبه
همچون تحریمهای ش��ورای امنیت سازمان
ملل ،تحریمهای اتحادی��ه اروپا ،تحریمهای
تکجانبه از س��وی کشورهای مختلف مانند
ایاالت متحده و تحریمهای کنگره آمریکا .این
تحریمها از سال  ۱۹۹۵توسط بیل کلینتون
دموک��رات به نوعی تش��دید ش��د و دونالد
ترامپ نیز به تازگی اقدام به خروج از برجام
نموده اس��ت .شاید تنها مسئله متفاوت در
مورد تحریمها همانگونه که حس��ن روحانی
رئیس جمهوری گف��ت « :همراهی جهان با
ایران اس��ت ».وی و وزیر امور خارجه اش
به درستی به همراهی بسیاری از کشورهای
جه��ان با ای��ران و مخالفت با رویه سیاس��ی
ترامپ اش��اره کردند .در کشورهای منطقه
نیز حت��ی متخاصمترین کش��ورها همچون
برخی کش��ورهای عربی مانند امارات سعی
کردند خوش��حالی ش��ان را پنهان کنند و یا
به صورت آش��کار و لفظ��ی همراهی نکنند.
بس��یاری نیز همچون پاکستان بر همراهی
ب��ا ایران تاکی��د کردند .در ای��ن بین عراق
که بیش��ترین کمک مالی ،سیاسی و حتی
عاطفی را در س��خت ترین ش��رایط از ایران
دریافت کرده اس��ت ،تنها کش��وری بود که
بهصورت رسمی توسط باالترین مقام اجرایی

نمکنشناسیالعبادی
کش��ورش بر همراهی با تحریمهای ظالمانه
آمریکا تاکید کرد!
پاکستان

پس از اعم��ال تحریمهای دونال��د ترامپ در
 16مردادم��اه ،کش��ورهای مختلف جهانی و
منطقهای موضع ش��فاف و قابل قبولی اتخاذ
کردند .عمران خان بازیکن س��ابق کریکت و
رهب��ر پیروز حزب تحریک انصاف پاکس��تان
که به تازگی شانس نخست وزیری کشورش
را یافته اس��ت ،علی رغم مواضع صریح رئیس
جمهور آمریکا اعالم کرد که موضع کش��ورش
در آینده ،توس��عه روابط ب��ا ایران خواهد بود.
وی به ویژه بر گس��ترش رابطه در حوزه انرژی
با ایران که آمریکا حساس��یت زیادی روی آن
دارد ،تاکید کرد و گفت« :ما به انرژی نیاز داریم
و ایران بهترین منبع اس��ت ».او اعالم کرد که
روابط دو کشور تاریخی است و کشورهای ثالث
نمیتوانند این رابطه را خدشهدار نمایند.
اردوغان

رجب طی��ب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه
نیز پس از اعالم تحریمه��ای چند روز اخیر،
ایران را شریک راهبردی ترکیه خواند و گفت:
امیدواری��م در خصوص تحریم علیه ایران گام
اشتباهی برداشته نشود .او افزود :همان گونه
ک��ه آمریکا ش��ریک راهبردی ترکیه اس��ت،
ایران نیز شریک راهبردی دیگر کشورهاست
و ب��ه همین علت ،قطع روابط ما با ش��رکا به
درخواس��ت یک کش��ور دیگر ب��ا درک ما از
اس��تقالل در جهان مغایرت دارد .وی در این

همراه��ان و خوانن��دگان آفت��اب ی��زد میتوانن��د مش��کالت ،دغدغهها و
مش��اهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتابیزد آنها را پیگیری و منتش��ر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به
دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم بپردازد.
خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و س��وژههای خ��ود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

گزارش دو

مصاحبه ک��ه در فرودگاه اس��ن بوغای آنکارا
انجام ش��د ،بیان کرد :ترکیه انرژی خود را از
ایران تامین میکند و اگر نیاز خود را از ایران
تامین نکنیم ،چه کس��ی در فصل زمس��تان
کش��ور من را گ��رم خواهد ک��رد؟ روابط دو
کشور ریشه دار اس��ت و ما نمیتوانیم از این
رابطه دست بکشیم.
اتحادیه اروپا

ش��اید جال��ب ترین واکنش ب��ه تحریمهای
دونالد ترامپ ،واکنش بیسابقه راهبردی ترین
ش��ریک آمریکا یعنی اروپاییها بود .اتحادیه
اروپا در بیانیهای از بازگشت تحریمهای آمریکا
علیه ایران ابراز تاسف شدید کرده و اعالم کرد
که این اتحادی��ه و دیگر امضاکنندگان توافق
هستهای با ایران تالش میکنند که کانالهای
س��رمایهگذاری در ایران را باز نگه دارند .این
اتحادی��ه بر حفظ روابط تج��اری و پولی خود
با ایران تاکید ک��رد .آنها تا آنجا پیش رفتند
ک��ه اعالم نمایند ،ش��رکتهای اروپایی که از
تحریمهای آمریکا تبعیت کنند ،از طرف اروپا
تحریم میشوند.
چین ،روسیه ،ژاپن

چین و روسیه نیز اعالم کردند که بر تعهدات
خ��ود به وی��ژه در چارچ��وب برج��ام پایبند
خواهند ماند و روابط اقتصادی خود با ایران را
پیگیری خواهند کرد .شینزو آبه نخست وزیر
ژاپن نیز از آمریکا خواست تا خرید نفت ژاپن
از ایران ،از تحریمها مستثنی شود.

سردبیر

خودت��ان ک��ه میدانی��د اهل
سیاهنمایی نیستم امااثر ُمسکن
بانک مرک��زی کمکم درحال
از بین رفتن است .دیروز این
نکته در بازارها هویدا بود .دالر
گویی آماده یک جهش میشود
و طال نیز عزم خود را جزم کرده
به قیمت سابق بازگردد .بالطبع
این موضوع باعث خواهد شد
که کاهش نسبی قیمت خودرو
و موبایل کامال موقتی باش��د
و مجددا م��وج جدید گرانی
به راه بیفتد.
شاید گفته ش��ود ورودی این
یادداش��ت بس��یار بدبینانه و
تلخ اس��ت لیکن تجربه ثابت
ک��رده درد اقتصاد کش��ور با
این ُمسکنها تسکین نمییابد.
اقتص��اد مملک��ت ما بس��ان
بیماری رو به موت است که
یک پرس��تار را باال س��ر وی
مامور کردهاند تا هر  8ساعت
یکبار ُمس��کنی به آن تزریق
کند تا ق��دری از درد مریض
کاس��ته ش��ود .این در حالی
است که این بیمار نیازمند یک
جراح حاذق و پس از کشف
علت اصلی درد یک جراحی
عمیق اس��ت .اما سوگمندانه
این مهم سالهاست که گفته
ش��ده ام��ا رخ نداده اس��ت.
چند علت دارد این موضوع.
دلیل نخس��ت عدم شجاعت
مس��ئوالن و مدی��ران اجرایی
اس��ت که مانع مهم و بزرگ
عدم جراح��ی ای��ن اقتصاد
بیمار است.

