در پی حواشی ایجاد شده
در اختتامیه جشنواره جام جم رخ داد

تمجید از عادل -انتقاد از گلزار
5
هربامداد در سراسر کشور

آفتاب یزد گزارش میدهد

قطعاتبیکیفیت
لوازم خانگی در بازار
بیدادمیکند

چگونه چهارشنبه سوری
بیتلفات داشته باشیم؟

4
پنجشنبه  23اسفند 1397

آدرسغلطمنتقدانزنگنه
دربارهدیپلماسینفتیاو

تعامل نفتی با
شرکتهایخارجی
زمینه ساز
تقویت توان داخلی

پیروز مجتهدزاده
در گفت و گو با آفتاب یزد
مطرح کرد

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

احتمالتغییررویکردترامپ
در قبال ایران در دور دوم

تاثی�ر تعامل با ش�رکتهای خارجی نفتی و
اس�تفاده از ت�وان آنها طی چند س�ال اخیر
و بخصوص بعداز برجام بس�یار چش�مگیر
بوده اس�ت .به نظر میرس�د جرقههای این
اق�دام در دوره وزارت زنگنه زده ش�ده و این
تعامل هدفمند ،نقش موثری در تقویت توان
ش�رکتهای داخل�ی برای پیش�برد اهداف
صنعتنفتداشتهاست

نکته الجزایر
برای ونزوئال

|  7 | 14 March 2019رجب  | 1440سال  | 21شماره 5419

در دیدار روحانی با آیتالله سیستانی چه گذشت؟
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تقریبا به صورت همزمان در دو کشور الجزایر
و ونزوئال اعتراضهایی از سوی مردم صورت
گرفت�ه اس�ت .آفتاب ی�زد در گزارش�ی به
شباهتها و تـــفاوتهای این اعتراضها و
نتایجآنپــرداختهاست

وقتچندانی
نیست
مهدیمالمیر
روزنامه نگار

ماجرای کالهبرداری از صنعت پتروش��یمی
کش��ور ،خبر پُتک آس��ایی بود که در این
گی��ر و واگیر تورم و گرانی بر اعصاب مردم
فرود آمد ومتاس��فانه بس��یاری از رسانههای
خارجی با ش��یطنت آن را با تیتر بزرگ درج
کردند .این که چرا باید مردم دمی از خبرهای
دزدی آسوده نشوند ،پاسخش را سالها است
روزنامه نگاران و اقتصاددانان با گلوی پاره پاره
ِ
گوش بدهکاری در
دادهاند و افسوس��مندانه
میاندولتیانپیدانکردند.خصوصیسازیهای
ناروش��ن ،ب��ه کارگی��ری برخ��ی نیروهای
غیرمتخصص ،پیوند گسسته دانشگاه نفت و
زیرمجموعههایش با صنعت عریض و طویل
نفت و هزار و یک دلیل دیگر امروز سبب شده
تا شاهد دزدیها و کالهبرداریهایی باشیم که
در نوع خو کم مانند هستند.

قره باغ بخشی از
خاک جهان اسالم

رحمت مهدوی

نسخهاشکنهخوری
تکرارشد؟
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ایالم ،شهر ملی
گلیم نقش برجسته

نوری رضایی فر

راه دشوار
تحقق عدالت

آی�ت اهلل مصب�اح ی�زدی :خوردن گوش�ت
گوسفند س�فارش هم شده است ولی اگر در
شرایطی قرار گیرد ،میتواند حرام هم باشد

محمدرضا شوق الشعراء
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ادامه از همین صفحه:
در مثل مناقش��ه نباش��د؛ ام��روز روزنههای
فس��اد در س��اختار اداری کش��ور حکایت
ماه بدر (کامل) با گرگ -انس��انها اس��ت!
گ��رگ -انس��انها در طول روز انس��انهایی
خوشپ��وش ،آداب دان و خوشبرخوردی
جل��وه میکنند اما ش��ب هن��گام زمانی که
ماهکامل میش��ود و بر چهره ش��ان میتابد،
پوسته انسانی خود را میدرانند و به اصطالح
«گرگ��ی» میکنند و فاجعه به بار میآورند و
رقمهایی از سفره خالیق میربایند که گهگاه
جبران ناپذیر است .باز متاسفانه باید اقرار کرد
کارنامه دولت در مبارزه با فس��اد ساختاری
بههیچوج��ه تعریفی ن��دارد و رئیس جمهور
در مصاحبهها و س��خنرانیهایش اگر درباره
فس��اد کالمی به زبان راندهاند ،بیشتر با کنایه
و ایهام همراه بوده است و فرسخها با سخن
روشن فاصله داشته است و باید کنایهفهم و
متلکشناس باشی تا معنایی از سخنان رییس
جمهور محترم ش��کار کنی .دوست محترمی
میگفت :این مردم نیستند که میزان مشارکت
در انتخاب��ات را تعیی��ن میکنن��د بلکه این
مدیران جامعه هستند که با کاردانیشان میزان
مش��ارکت مردم در انتخابات پیش رو را باال
میبرند .مردمی که وقت میگذارند و در هر
انتخابی شرکت میکنند به این امید بستهاند
ِ
دوش زندگیش��ان برداشته شود
که باری از
و با خیال جمع تر ب��ه زندگی ادامه دهند .با
فسادروبی از بوروکراس��ی کشور ،برخورد
جدی و ریش��های با فسادکاران میتوان امید
م��ردم را به روزهای پیش رو پ��ر و بال داد.
شعارگویی و متلکگویی به این و آن تابهحال
گ��رهای از مش��کالت ما نگش��وده که هیچ،
برپیچیدگی اوضاع نیز افزوده اس��ت .دولت
محت��رم برای بارور ک��ردن امید در بین مردم
وقت چندانی ندارد و کارهای ناکرده فراوان
دارد و در لحظات خطیری به سر میبرد.

سرمقاله

یادداشتها
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وقتچندانینیست

6

یادداشت2

یادداشت1

ترامپ،دموکراتها
و انتخابات 2020
نصرت اهلل تاجیک

دیپلماتوتحلیلگر

ط��ی ماههای اخیر تاکنون چند ت��ن از چهرههای
حزب دموکرات از جمله الیزابت واران ،برنی سندرز و
جو بایدن اعالم کاندیداتوری و رقابت در برابر دونالد
ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا کرده اند .از اینرو،
پرس��ش اساسی اینجاست حزب دموکرات به ویژه
جو بایدن معاون باراک اوباما تا چه اندازه از ش��انس
برد در قبال ترامپ برخوردار است؟ به همین دلیل
باید اذعان داشت که هیچ چیز در جامعه انتخاباتی
آمریکا قابل پیش بینی نیس��ت .اساس��ا از یک سو
اقدامات دونالد ترامپ در سیاست خارجه تا حدودی
تصویر نامطلوبی از او در صحنه بین الملل به نمایش
گذاش��ته اس��ت .بنابراین آمریکای ترامپ با دوران
اوباما بس��یار متفاوت است و این احساس به وجود
آمده که تصویر آمریکا در جهان به دلیل اشتباهات
ترامپ مخدوش شده است و از سویی دیگر اقدامات
رئیس جمهور آمریکا در ح��وزه داخلی به افزایش
طرفدارانش در میان کارگران سفید پوست در حوزه
کش��اورزی و صنعت انجامید
ک��ه این مهم بس��یار به نفع
ترامپ است .بنابراین از یکسو
ش��اهد ظرفی��ت رای ب��رای
ترامپ در داخل هس��تیم و از
سویی در جامعه جهانی یک
عکس العمل منفی نسبت به
رئیس جمهور ایاالت متحده
وج��ود دارد .از این رو ،آینده
انتخاب��ات  2020به تحوالت
پیش رو از جمله مذاکره با کره

ش��مالی ،آینده برجام و خاورمیانه و برخورد ترامپ
با این موارد بس��تگی دارد .عالوه بر این ،با توجه به
پی��روزی دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا
بهنظر میرس��د که این جریان نسبت به انتخابات
 2016وضعیت بهتری در مقابل جمهوری خواهان
خواهند داش��ت .اما پیروزی آنها در مقابل ترامپ با
توجهبهدرصدمحبوبیترئیسجمهورکنونیآمریکا
در جامعه کارگری این کشور چندان محتمل نیست.
درواقعنخستتحوالتآتیوسپستمرکزدموکراتها
ب��ر روی یک کاندی��دای مش��خص تعیینکننده
اس��ت .اگر دموکراتها اش��تباهات دوره گذش��ته
را تک��رار کنند ب��ه طور قطع نمی ت��وان پیروزی
ب��رای این جریان متصور ب��ود .چراکه در انتخابات
 2016برخ��ی از دموکراتها بر روی برنی س��ندرز
و برخی از آنه��ا بر روی هیالری کیلنتون متمرکز
شدند .اکنون هم تصمیم عقالی این جریان بسیار
مهم اس��ت که پشت سر کدام کاندیدای این حزب
قرار بگیرند تا به پیروزی این حزب بینجامد .هر یک
از کاندیدای ح��زب دموکرات از جمله جو بایدن و
برنی سندرز در صورت پیروزی استراتژی متفاوتی
نسبت به خاورمیانه و ایران در پیش خواهند گرفت.
اما پیروزی س��ندرز با توجه به نگرشش نسبت به
مسائل بین الملل و خاورمیانه
به نفع ایران خواهد بود و این
احتمال وجود دارد که شاهد
ایجاد ظرفیت جدیدی میان
ای��ران و آمریکا باش��یم .زیرا
در دوران ریاس��ت جری��ان
ی خ��واه چن��دان
جمه��ور 
نمی توان نس��بت به آینده
مناسبات تهران و واشنگتن
و بهبود اوضاع در خاورمیانه
امیدوار بود.

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نح�وه 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:شبانهروز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

پرواز
پرستو
سید حمید کالنتری

معاون سابق وزارت رفاه

در میان ش��هر آش��وب آمد و ش��د آدمها و در
ش��هر و دیاری که بسیاری از آدمها از کمبودها
و نبودها ،از س��ختیها و محدودیتها ،از موانع
و دش��واریها و از کاس��تیهایی در زندگ��ی
مینالند و از نداشتن این رفاه و این امکان و آن
امکان ش��کوهها دارند و برای رسیدن به منافع
بیش��تر به انواع و اقسام زد و بندها و فریبها و
تالشهای نادرست و رقابتهای ناسالم متوسل
میش��وند و خ��ود را به آب و آت��ش میزنند و
در ش��رایطی که بس��یاری از آدمه��ا حاضر به
تحمل کمترین درد و رنج و نامالیمی ناش��ی از
ح��وادث طبیعی و بیماری ندارند ،خانوادهای را
شناختیم کام ً
ال متفاوت ،گویی به دنیایی دیگر
تعلق دارند و نگاهش��ان ب��ه زندگی و آفرینش
و خوش��یها و ناخوش��یها کام ً
ال متفاوت است
و خ��دا را ط��ور دیگری میشناس��ند .از درد و
رن��ج و صبر و لذت برداش��ت متفاوت��ی دارند.
خان��وادهای سرش��ار از توکل ،ایم��ان ،پایداری
و صبر در مقابل مش��کالت ،خانوادهای ش��اکر
در مقاب��ل خ��دا علیرغ��م همه دش��واریها و
محدودیتهای��ی که ش��رایط خلقت برایش��ان
پیش آورده.
 5خواهر و یک مادر ،پدر س��الها پیش از دنیا
رفته اس��ت .از میان خواه��ران فقط یک نفر از
بیماری رمیده و س��الم مانده اس��ت و تشکیل
خانواده داده و مستقل شده است .سایر دختران
از س��ن  15سالگی به مرور دچار فلج میشوند،
رفت��ه رفته پاها از توان میافتد و بعد از حرکت
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خبرآخر
میافتن��د و زمین گیر میش��وند بعد از مدتی
دس��ت و کمر و ...نی��ز ناتوان میش��ود .از این
چهار خواهر که با مادر خوب و صبورش��ان یک
الگویی به تمام معنی توکل ،صبر و شکرگزاری
هس��تند ،خان��وادهای وی��ژه ش��کل گرفت��ه،
دو تا از دخترها از چند س��ال قبل به دلیل فلج
کام��ل بدن و ع��دم امکان نگه��داری در منزل
به آسایش��گاه کهریزک منتقل شدهاند و آنجا
نگهداری میش��دند که هفته گذش��ته زهرای
عزی��ز که بزرگ تر بود ،پس از تحمل 40س��ال
رنج و دشواری به آسمان پر کشید و آرام گرفت.
نزدیکان مهم ترین ویژگیاش را آرامش ،شکر و
سکوت میدانند.
مادر مهربان این خوبان و صبوران هم در عزای
عزیزش صبوری میک��رد و از خوبیهای دختر
خوب��ش و از رنجهایی که ب��ا لبخند و چهرهای
گشاده تحمل میکرد ،سخن میگفت.
خواس��تم ب��ا ذک��ر این ماج��را بگوی��م چگونه
انس��انهای مؤمن و باورمن��د راه دیگری را در
این آش��فته ب��ازار دنیاطلبی و غ��رور و فریب و
تظاه��ر و زی��اده خواه��ی و کف��ران نعمتها و
ناش��کریها برمیگزینند و بر ایمانشان پایدار و
ثابت ق��دم میمانند و مصداق این آیه ش��ریفه
قرار میگیرند که:
ذین قالوا َربَّنا اهللَ ثُ َم الستَقاموا تَت َن َز َل َعلی ُهم
«اَل َّ َ
َ
المالئ ِک ُه ان تَخافوا و التَح َزنوا».. .
َ
بر اس��اس آن چه از معرفت دین��ی آموختهایم
ب��دون ش��ک زه��رای عزی��ز در بهش��ت برین
م��اوی گزی��ده اس��ت و مالئ��ک ب��ر او س�لام
میکنند.
ُ
ِماصبرتم و نعم عقبی الدار»...
ب
م
لیک
«سالم َع
َ
ب��ا آرزوی س�لامتی و موفقی��ت ب��رای مادر و
خواهران مهربانش.

جناب آقای دکتر عظیم عظیمی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی
و خانواده عزیزتان تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای
آن مرحوم علو درجات و برای ش�ما و خانواده محترم صبر و
طولعمرباعزتمسئلتمینمایم.
احمدیان

امورآگهیهایروزنامهآفتابیزد
09128197782
( 10صبح الی  6عصر)

= ش��هردار منطقه  12با اش��اره ب��ه اقدامات
فرهنگی در محله هرندی تصری��ح کرد :در این
محله انجام دو نوع اقدام ضروری اس��ت؛ ازجمله
اقدامات سلبی که شامل برخورد با فروشندگان
مواد مخدر که مس��ئولیت آن بر عهده نیروهای
انتظامی و امنیتی است و در این منطقه بیش از
 ۵تا  ۶هزار نفر شناسایی شده اند .در حال حاضر
این منطقه آماده انجام برنامه های فرهنگی است
و این بخش مربوط به ما و با محوریت مس��اجد
خواهد بود .دو هزار ساختمان در معرض خطر در
این منطقه شناسایی شده است.
= غالمعل��ی رش��ید فرمانده ق��رارگاه مرکزی
خاتماالنبی��ا (ص) گف��ت :در عی��ن ح��ال که
برای تهدید و جنگ با هیچ کش��وری پیش��گام
نخواهی م بود ،اما تهدیدکنن��دگان را از رویارویی
ب��ا ملت ش��ریف ایران س��رافکنده و پش��یمان
خواهیمکرد؛ بنابراین در حالی که از هیچ جنگی
استقبال نمیکنیم اما برای پاسخ به هر گونه تجاوز
در کشورمان کام ً
ال آمادهایم و امیدواریم فهم این
مسئله برای متجاوزین با آزمون عملی و تحمیل
هزینهسنگینحاصلنشود/.مهر
= محمدجواد فتحی نماین��ده تهران،گفت :به
نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت تفسیرش
از اختی��ارات خود را گس��ترده کرده و همچنین
اختیاراتی که حتی قانون اساسی برای او در نظر
نگرفته است را اعمال میکند که این موضوع با
صالحیت قانونگذاری در تعارض آشکار است .او
درادامه افزود :دراین راستا با تعدادی از نمایندگان
مجلس در حال تهیه نامه ای هستیم خطاب به
رئیسجمهور که در مقام اعمال وظیفه قانونیاش
که اجرای قانون اساسی است بخواهیم مقابل این
تخطی صورت گرفته بایستد/.خبرآنالین

