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تهران و البرز 2000 :تومان
سایر شهرستانها 1000 :تومان

آفتاب یزد در گفتوگو با رئیس کمپین «بدسرپرست تنها تر است»

کودکانیکه
فریادشانشنیدهنمیشود!
خبر مرتبط

گزارش آفتاب یزد از جزئیات مالقات اصالحطلبان با رئیسجمهور

دیداری برای
رفع دلخوریها

رهبر معظم انقالب اسالمی:

ملت ایران
با شکست دادن تحریم
سیلی دیگری به آمریکا
خواهد زد

قتل دختربچه  ۴ساله بر اثر
کودکآزاری

3

گزارشی در حاشیه پیروزی
تاریخی ایران

سکوت سوالبرانگیز
رسانههای اصولگرا
در برابر رای الهه
1

آفتاب یزد گزارش میدهد

آمپاساخالقی؛
دلیل اصرار عراق
برایمیانجیگریمیان
تهران  -واشنگتن؟

آفتاب یزد مطلع شده در پی برگزاری این جلسه
رئیسجمهور دستور دادند در قالب کارگروهی این دیدارها تکرار شود

پس از یکس��ال اما و اگره��ا و محدودیتهایی که برخ��ی از یاران
خاکستری روحانی در پاستور برای جریان اصالحات ایجاد کرده بودند
و در گوش روحانی میخواندند که اصالحات به دنبال سهمخواهی
است و باید از این جریان فاصله گرفت تا آنجا که روحانی در مراسم
افطاری اخیر ترجیح داد از س��لبریتیها ،ورزش��کاران و هنرمندان
دع��وت به عم��ل آورد ،ام��ا از چهرههای ش��اخص اصالحطلب نه؛
س��رانجام پ��س از این همه ،ب��ا افزایش دلخ��وری اصالحطلبان از
رئیسجمهور و انتقادهای آنها و بدنه اجتماعی این جریان نسبت به
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عملکرد دولت و همچنین عدم موفقیت روحانی در برخی از مسائل
به خصوص مسائل اقتصادی و ریزش آرای روحانی ،دولت دریافت که
این ناکامیها نتیجه بیتوجهی به نصایح و حمایت اصالحطلبان است
به همین دلیل چهارش��نبه هفته اخیر از برخی از فعاالن سیاسی
اصالحطلب جهت نشست مشترکی در پاستور دعوت به عمل آورد.
دیداری که بنا به گفته برخی از حاضران ،به س��ه ساعت انجامید و
درنهایت به درخواس��ت رئیس جمه��ور از محمدرضا عارف رئیس
شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان...

پوشه  ۱۶سوزنبان
روی میز آفتاب یزد

پاییز یعنی
تو برمی گردی!

گزارش آفتاب یزد از بازار ملک پس از تحوالت اخیر ارزی

گرگ و میش مسکن در برزخ دالر
توگو با آفتاب یزد بررسی شد
درگف 

ماجرای روحانی جوانی که
دستفروشی میکند

8

روحانی
واصالحطلبان

طرح :خبرآنالین -فیروزه مظفری

نگران بودم مامور سدمعبر
بساطم را مصادره کند

سرمقاله

صادق زیباکالم

استاددانشگاه

گزارشآخر
گزارشی در حاشیه پیروزی تاریخی ایران

اناهلل و انا الیه راجعون

سکوت سوالبرانگیز رسانههای اصولگرا در برابر رای الهه

آفتاب یزد  :پیروزی خیره کننده ایران در دعوای حقوقی مطرح ش��ده علیه
ایاالت متحده آمریکا به خاطر اعمال تحریمهای اقتصادی ،همانگونه که انتظار
میرفت بازتاب وسیعی در رسانههای بین المللی به ویژه رسانههای اصلی کشور
بازنده دعوا یعنی آمریکا داشت .حکم دادگاه الهه که بر اساس پیمان مودت دو
کشور منعقد شده در سال  1334خورشیدی صادر شد ،به صراحت از ایاالت
متحده میخواهد که تا موانع صدور اقالمی چون دارو ،تجهیزات پزشکی ،مواد
غذایی ،لوازم کش��اورزی ،قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری و خدمات فنی
م��ورد نیاز آن را رفع کند .محمد ج��واد ظریف ،وزیر امور خارجه حکم دیوان
بینالمللی دادگس��تری را "یک شکس��ت دیگر برای حکومت معتاد به تحریم
آمری��کا و پیروزی برای حاکمیت قانون" خوان��د .همانگونه که انتظار میرفت
واکنش مقامات آمریکایی به این حکم بسیار منفی بود و آن را محکوم کردند
و تقریباً همگی یکصدا به انتقاد از نهاد بین المللی دادگاه الهه پرداختند .نکته
قابل توجه اما سکوت دسته جمعی رسانههای اصول گرا و بازتاب بسیار ضعیف
این پیروزی ملی در رسانههای آنها بود.

انا هلل و انا الیه راجعون

> کاوش در انبارهای خاک گرفته وزارت امور خارجه

پیمان مودت دو کشور که به توصیف یکی از کارمندان سابق وزارت امور خارجه
" درآرشیو قدیمی این نهاد خاک میخورده " و با هوشمندی دیپلماتیک مورد
اس��تفاده قرار گرفته ،یک پیروزی بدون هزین��ه را برای ایران رقم زد .پیمان
مودت که روابط اقتصادی و کنسولی دو کشور را در بر میگیرد در  ۲۳مرداد
سال  ۱۳۳۴خورش��یدی برابر با  ۱۵آگوست سال  ۱۹۵۵میالدی نگارش شد
و در همان س��ال ،به پذیرش مجلس ش��ورای ملی و مجلس سنا رسید .انگیزه
این پیمان در آن زمان ،پابرجایی مناس��بات دوستانه ،گسترش همکاریهای
بازرگانی و ساماندهی روابط کنسولی عنوان شد .نکته جالب اما واکنش مقامات
آمریکای و لغو بالفاصله این پیمان پس از حکم دادگاه الهه بود .مایک پامپئو،
وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که این کشور از پیمان مودت ایران و ایاالت
متحده که بیش از  ۶۰س��ال پیش امضا شده بود ،خارج میشود .آقای پامپئو
گفت این تصمیمی است که  ۳۹سال به تعویق افتاده بود.

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس بیک
معاونت محترم شرکت معدنی
و صنعتی چادر ملو
خبر درگذش��ت پدر گرامیت��ان مایه اندوه و
تاسف فراوان شد.
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای
ج��ز تس��لیم و رضا نیس��ت .خداون��د قرین
رحمتش فرماید.

جناب آقای مهندس بیک
معاونت محترم شرکت معدنی
و صنعتی چادر ملو
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن
صبری میخواهد عظیم ،برای شما و خانواده
محترمتان صبر و ش��کیبایی و برای آن عزیز
در گذش��ته ،غفران و رحمت واس��عه الهی را
خواستاریم.

حاج غالمرضا شایقی ساغند

شرکت آپادانا

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس بیک
معاونت محترم شرکت معدنی
و صنعتی چادر ملو
خبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا
پیوست .آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده
ی این دوستان عزیز به اندازه ی دریای غمشان
باشد .با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز
از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این
میهمان جدید پذیرایی کند.

شرکت کاوش ایرانیان

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

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس بیک
معاونت محترم شرکت معدنی
و صنعتی چادر ملو
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان
را تسیت عرض نموده ،برای آن مرحوم رحمت
و مغفرت واس��عه و ب��رای جنابعالی ،خانواده
محترم و س��ایر بازماندگان صبر و شکیبایی
مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس بیک
معاونت محترم شرکت معدنی
و صنعتی چادر ملو
خبردرگذش��ت پ��در عزیز چنان س��نگین و
جانسوز است که به دشواری به باور مینشیند،
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای
ج��ز تس��لیم و رضا نیس��ت .خداون��د قرین
رحمتش فرماید.

از طرف مدیریت و پرسنل شرکت آسفالت طوس

از طرف دهیاری روستای ساغند

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین
س��اخت .غفران و رحمت اله��ی برای آن
عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر
با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال
خواهانیم.

ضایع��ه در گذش��ت پ��در گرامیتان را
خدمت ش��ما و خانواده محترم تسلیت
عرض نموده برای آن عزیر علو درجات
الهی را مسئلتدارم.

جناب آقای مهندس بیک
معاونت محترم شرکت معدنی
و صنعتی چادر ملو

از طرف شورای اسالمی روستای ساغند

جناب آقای مهندس بیک
معاونت محترم شرکت معدنی
و صنعتی چادر ملو

محمود مظفری ساغند

