یک نماینده مجلس
مدعی شد

بزرگنمایی سیل برای افزایش اعتبارات وزارتخانهها!
6
هربامداد در سراسر کشور

تداوم یک جنجال

آفتاب یزد گزارش میدهد

4

کریمیقدوسی:فریدونصدای
رئیسجمهورراتقلیدمیکند

فضای مجازی
کلید اصلی رونق تولید

فریدون :فایل صوتی آن را منتشر کنید
دوشنبه  26فروردین 1398

آقای سردبیر!
دیگر مرا
به مناطق حادثه دیده
اعزامنکنید

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

امکان تغییر رویکرد تهران

7

هش�دارهای مقامه�ای ایرانی به اروپاییها ش�دت گرفته .از س�وی
دیگر برخی اظهارات مطرح ش�ده از طرف عدهای از سیاس�تمداران
قاره س�بز سبب خشم وزارت خارجه کشورمان شده است .همزمان
ظریف نیز با لحن تندی نس�بت به انفعال اروپا س�خن گفته است .آیا
ایران در آستانه تصمیمگیری جدید در مورد برجام است؟ آفتاب یزد
این موضوع را در گفتوگو با یک کارشناس بررسی کرده است

گزارشبررسیسیالبهایاخیرکشور
باحضورچهاروزیردرمجلس

4

هزاران میلیارد تومان
سود ارزی دولت
کجا میرود؟
6

وعده مشروط آمریکا
به تزریق  ۱۰میلیارد دالر
به ونزوئال

مبارزه
برای
ایران
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قاضی دادگاه در ششمین جلسه
رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی:

مرتضیمکی

تحلیلگرمسائلبینالملل

ب��دون تردید بای��د در برابر اق��دام آمریکا یعنی
قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی
برخورد کرد اما این برخورد نباید به قیمت زیرسوال
رفت��ن منافع ملی و هزینهس��ازی برای کش��ور
باشد بلکه ایران باید در قالب اقدامات تبلیغاتی
و سیاسی و شکایت از ایاالت متحده در نهادهای
بینالمللی نس��بت به اقدام��ات ترامپ واکنش
مناسب نشان دهد .به عبارتی واکنشها نباید به
سمت و سویی پیش برود که هزینه دیپلماسی و
ناامنی را افزایش دهد .زیرا دولت آمریکا و حلقه
نزدیک به ترامپ به دنبال فضاسازی عیله ایران
هس��تند تا صبر اس��تراتژیک ایران را بشکنند و
تهران را وارد بازی خود س��ازند و از این طریق در
منطق��ه تنش ایجاد کنند و اهداف و برنامههای
خ��ود را پیش ببرند .دولت آمریکا طی دو س��ال
گذشته همه تالشش را بکار برد تا ایران را وادار به
بازی در زمین خود س��ازد و در پی خروج آمریکا
از برجام ،ایران هم از برنامه جامع اقدام مشترک
خارج ش��ود ی��ا ایران در قبال سیاس��تهای
کارشکنانه آمریکا دست به اقدامات مخرب بزند.
حال آنکه چنین اقداماتی تامینکننده منافع ملی
ایران نیست .بنابراین مسدود کردن دریای سرخ و
به صفر رساندن نفت برخی کشورها بازی کردن
در همان زمینی اس��ت ک��ه آمریکاییها انتظار
دارند .امروز نمیتوان در رابطه با این مسئله که
ای��ران توانایی انجام چنین اقداماتی دارد یا خیر،
بحث کرد.

رامین انصاری

نمایشگاه
بهاری ناپایدار

تعدیلمواضعآمریکا
و کره شمالی
داوود هرمیداس باوند

استاد حقوق بین الملل

رهبر کره شمالی اعالم داشته است که تا آخر سال
میالدی ترامپ مهلت دارد تا انعطافاتی در مواضعش
ایجاد کند تا همچنان گفتگوها را با وی ادامه دهد
ضمن آنکه رابطه خ��ود و رئیس جمهور آمریکا را
عالی توصیف کرده است  .اکنون این پرسش مطرح
است که آیا این موضع به معنای پایان مذاکرات کره
شمالی و آمریکا باید ارزیابی شود؟
ترامپ برداش��تش از مذاکرات این بود که فرایند
مذاکرات با س��رعت و موفقیت آمی��ز پیش رود
اما کره ش��مالی پیش ازادامه هر گفتگوی دوباره
ای توقع برداش��ته شدن تحریمهای خود را دارد
در حالیک��ه آمری��کا میگوید تا زمان��ی که تمام
توقعات آنان برآورده نشود تحریمها نیز برداشته
نخواهد شد .بدیهی است کره شمالی که با مشکالت
اقتص��ادی روبهروس��ت
میخواه��د ت��ا تحریمها
برداش��ته ش��ود بنابراین
ت��ا رف��ع ای��ن تحریمها
انگیزه ج��دی برای ادامه
مذاکرات نخواهد داشت.
از س��ویی دیدی��م در
مذاکراتی هم که آمریکا
و کره جنوبی داش��تند،
آمریکا موضع کره جنوبی
را برای رف��ع تحریمها و
یا ادام��ه مذاکرات قبول
نک��رده اس��ت  ،در ه��ر
حال کره جنوب��ی برای

خبر درگذشت پدر ارجمندتان

مرحوم علی یزدانی

موجبتاثروتالمشدیددوستانوهمراهانجنابعالیگردید.
بدینوسیله این ضایعه بزرگ را به شما و سایر بازماندگان
تسلیت گفته برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و
سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماییم.
ابوالفضل اجاره دار ،سید همایون امیرخلیلی ،سیدمحمود
افصح حس�ینی ،محس�ن ایزدخواه ،محمدحسن آقایی،
س�ید محمدرضا بهش�تی ،س�عید پ�ور عزیزی ،س�عید

«یکدیگ��ر را ش��ناختن» ،در ت��داول امروز
«خوشامد گفتن در اول مالقات» این از جمله
معانی «تعارف» است که در لغت نامه دهخدا
بدان اش��اره شده اس��ت .همین تعارف در
برخی اوقات باعث تکلف و به سختی افتادن
میشود که در بین ایرانیها اینگونه تعارفات
سختگیرانه بسیار مرسوم است .اما این روزها
در عرصههای سیاس��ی و مدیریتی ش��اهد
تعریف جدیدی از تعارف کردن هستیم که
همردیف نادیده انگاری و گاه ساده انگاشتن
برخی معضالت نیز میتواند به شمار آید.
رئیس جمهور با برخی وزرا و نزدیکان خود
تع��ارف دارد ،رئیس این دس��تگاه با رئیس
آن دس��تگاه تع��ارف دارد ،وزیر با معاونین
خود تعارف دارد ،آن وزیر با این اس��تاندار،
آن استاندار با فالن مدیر و خالصه خوب که
دقتکنیم؛
ادامه در صفحه 15

گنجینه
ملی

مجتبی حدیدی

یادداشت2

برادر گرامی جناب آقای سیف اله یزدانی

روزنامهنگار

ارغوان دارد
میگرید!

3

اناهلل و انا الیه راجعون

رضابردستانی

امید مافی

2

در زمین دشمن
بازینکنیم

سرمقاله

یادداشتها

از چه زمانی
ویالها
شعبهبانک
شدهاند؟!

یادداشت1

تعارف
سیاسی

بازتاب پیروزی دلنشین دختر هموطنمان
در مسابقات بینالمللی بوکس

در مورد برجام

دلنوشتهخبرنگار اعزامی آفتاب یزد
بهمناطقسیلزده

چه کسی
مقصر است؟
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2

یادداشت3

اینک��ه بتواند صادراتی به کره ش��مالی داش��ته
باش��د -موضوعی که به نفع اقتصاد این کش��ور
است -پیشتر تفاهماتی انجام داده بود اما اکنون
آمریکاییها ازاین درخواست استقبال نکردند .
البته ای��ن را فراموش نکنیم پیش��تر با توجه به
انتخابات  ، 2020ترامپ تمایل خیلی بیش��تری
داش��ت ت��ا دس��تاوردی در مورد کره ش��مالی
داشته باشد اما این نیاز اکنون با پیروزی نتانیاهو
در اس��رائیل کمتر ش��ده اس��ت چرا که ترامپ
اکن��ون میدان��د که الب��ی اس��رائیل را بیش از
هرزمانی پش��ت س��ر خود دارد .پیروزی نتانیاهو
و امتیازات وحمایتهایی که ترامپ به اس��رائیل
در مورد قدس ش��رقی،در مورد ارتفاعات جوالن
و بعدهم بخش��ی از مناطق کرانه غربی دادکه به
خاک اسرائیل ملحق شده اند ،باعث شده اکنون
الب��ی اس��رائیل از همه جه��ت در آمریکا به نفع
اوباشد و نیاز انتخاباتیاش به پیروزی در مذاکرات
کره شمالی کمتر شود.
ام��ا با تمامی این احوال نمیت��وان گفت که دور
س��وم مذاک��رات ک��ره
ش��مالی و آمریکا در کار
نخواهد ب��ود ،به هرحال
در سیاس��ت هم��ه چیز
ممکن است و امکان دارد
که تعدیالتی از سوی دو
طرف انجام بگیرد  .ظاهرا
کره ش��مالی نی��ز حتی
در ای��ن اظهارنظ��ر اون
اعالم آمادگیهایی برای
مذاکرات دور سوم انجام
داده اس��ت و ش��اید هم
آمریکا ای��ن دور جدید
مذاکرات را بپذیرد.

تقیپور ،ابوالفضل چاوش�ی ،محمد تقی حسینی ،مجید
حقیقتبیان،صادقخاضع،سیدابوالفضلخراسانی،عبداله
خلیلی ،عباس خیری ،ناصر ذاکری ،حس�ین راغفر،هادی
رحمتیزاده ،ابراهیم رحیم پور ،احمد رباتی ،داود رضوی،
رض�ا زاهدی ،محمد حس�ین فاضل زرندی ،رض�ا زمانی،
محمد س�تاریفر ،بهرام س�حابی ،نصراله طاهباز ،حسن
عابد جعفری ،سیداحمد عربشاهی ،مرتضی عزتی ،عباس
عصاری ،حس�ین عالیی ،عباس غالم�ی ،همایون فریور،
محمدعلیکریمی،مجتبیکرمی،سیدابوالقاسممرتضوی،
سیدمحمد حسن مصطفوی ،سید حسن معین شیرازی،
محمدرضامقیسه،محمدرضاواعظمهدوی،فرشادمومنی،
حمیدرضامومنی،سیدمصطفیمیرحیدری،سیدمحمدباقر
نجفی ،علی حسین وجودی ،حسن یزدان پناه

سیل
و فرصتهای طالیی
مجیدابهری

رفتار شناس

از نگاه مثبت اندیشی در هر رخداد تلخ و آزاردهنده
هم��واره باید ب��ه دنبال نکات مثب��ت ،فرصتها و
برداش��تهای مفید مادی و معن��وی بود .هرچند
حوادث همراه با خود درد و اندوه و خس��ارتهای
مختلف مادی و معنوی را پیشکش جوامع بشری
میکند؛ اما آنچه که تحمل مصائب و دش��واریها
را قاب��ل تحملتر مینماید هم��دردی ،همدلی و
همداس��تانی مردم بار دیگر اس��طورهای از تعاون
اجتماع��ی را در مع��رض دیدگان اف��راد در داخل
وخارج به نمایش گذاشت؛ آنچنان که مهرورزیها و
سخاوتمندیهای دوران جنگ تحمیلی ،بازسازیها
و هم��ت واالی مردم��ی در ترمی��م ویرانیه��ای
بع��د از چندی��ن بالی طبیع��ی مثل زلزل��ه بم،
آذربایجان ،منجیل و رودبار و این اواخر زلزله غرب
کشوردر تاریخ همدلیها جاودانه شدند.
البت��ه انصافا نباید نقش و تالشهای س��ازمانها و
نهادهای حمایتی اعم از نظامی ،بسیجی و سپاهی تا
تالشگران هالل احمر و بهزیستی و دیگر نهادهای
همس��و با مردم را نادیده گرفت .همداستانیهای
جهادی در س��طح کش��ور آنچنان اوج گرفتند که
جهانیان و سازمانهای کمک رسان جهانی حیران
و متعجب ماندند! کمکهای جهانی در مقایسه با
حمایتهای مردمی و داخلی مصداق قطره و دریا
را در انظار جهانی تحقق بخشیدند.
اما این بار سخن از سیل اخیر به دنبال بارندگیهای
بی س��ابقه درمیان اس��ت؛ در کنار غرقاب ش��دن
برخی از شهرها و روس��تاها ،مزارع و باغات اراضی
کش��اورزی و زیرس��اختهای اقتص��ادی همانند
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خبرآخر
جادهه��ا و آب بندها و س��ایر امکانات ،فوت حدود
هشتاد نفر از هموطنان و بیخانمان شدن هزاران
خانوار اصلیترین عوارض و آسیبهای این حادثه
طبیعی بوده که درکنار تهدیدات بیشتر فرصتها
و چشم اندازهایی در مقابل دولت و ملت قراردادند
که میتوان به آنها فرصتهای طالیی گفته و آنها را
این چنین برشمرد:
الف-ایجاد و تقویت و گسترش اتحاد وهمبستگی
مل��ی میان تمام هموطن��ان ف��ارغ از هر قومیت،
مذهب ،زبان ،فرهنگ و جغرافیا ،انسجام و وحدت
بین نیروهای نظامی ،س��پاه ،ارتش ،بسیج ومردم
زیباترین تابلوهای ایثار در زمان صلح خلق میکند.
گویی طبیعت میخواس��ت در مقابل این حرکت
احمقانه ترامپ به جهانیان نشان دهد سبزپوشانی
که این نوکر صهیونیزم آنها را «تروریست» قلمداد
ک��رده خدمتگزارانی بی ادعا هس��تند که در زمان
ن��وروز دور از خانه و خانواده خ��ود در میان امواج
خروشان س��یل وگل والی به فکر هموطنان خود
هس��تند و این پاسخ عملی به یاوه سراییهای این
دیوانه حاکم بود.
ب-اصلی ترین دالیل فنی وعلمی س��یل :اشغال
مسیلهای اصلی و فرعی رودها وعدم الیروبی پشت
سدهای بزرگ ،بعضا برای مدت سی تا چهل سال
بوده و پرکردن مسیلها به هر دلیل اصلی ترین علت
ورود سیالبها به شهرها است.
ج -کاش از این به بعد وزارت نیرو و س��ازمانهای
مس��ئول حداقل از این به بعد به این نکات اساسی
که نجاتبخش ژاپن ،مالزی و س��ایر کشورها بوده
توجه کاربردی بنمایند.
د-برای کشوری مثل ما که بر کمربند زلزله و مسیر
حوادث مختلف طبیعی قرار دارد« ،غافلگیر شدن»
عذر بدتر از گناه و گناهی نابخشودنی است.

همراه��ان و خوانندگان آفت��اب یزد میتوانند مش��کالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر 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 سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

>والدیمیرپوتی��ن ،رئیسجمهور روس��یه و
دیمیتری مدودف ،نخستوزیر این کشور میزان
درآمد خود در س��ال  ۲۰۱۸را منتشر کردهاند.
بر این اس��اس ،درآمد پوتین کاهش داشته اما
درآمد م��دودف افزایش یافته اس��ت .اطالعات
مربوط به درآمد رئیسجمهور روسیه در سایت
کاخ کرملین منتشر شده که بر اساس آن ،درآمد
پوتین در سال گذشته ۱۰ ،میلیون روبل کاهش
یافته است/ .ایسنا
>خبرگزاری فرانس��ه گزارش داد که در دولت
«عبدالفتاح السیسی» از س��ال  2014تا 2018
دادگاه های این کش��ور ب��رای  2هزار و  159نفر
از مخالفان دول��ت از جناح های مختلف ،حکم
اع��دام صادر کرده اند .ای��ن خبرگزاری افزود که
روند محاکمه های دس��ته جمعی و صدور حکم
اعدام در دوره السیس��ی رئیسجمهوری کنونی
مصر پس از کنار گذاشته شدن «محمد مرسی»
رئیس جمهوری پیشین این کشور در سال 2013
از سوی ارتش به فرماندهی السیسی ،افزایش یافته
و دستگاه امنیتی مصر سرکوب گسترده ای علیه
جناح های مختلف از جمله احزاب اس�لام گرا،
لیبرال و چپگرا در پیش گرفته است/ .ایرنا
>س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه تاکید
کرد که کش��ورش حداکثر تالش خ��ود را برای
هم��کاری فعاالنه در جه��ت امنیت جهانی بکار
گرفته است.به گزارش خبرگزاری تاس ،الوروف
تاکید کرد :ما پیشنهادهایی برای افزایش اعتماد
و قابل پیشبینیب��ودن ارائه کردیم .ایده امضای
معاهده امنی��ت اروپا -آتالنتی��ک ،ابتکار عمل
مشترک با چین علیه اس��تقرار سالح در فضا و
ترسیم قواعدی برای مبارزه با تروریسم شیمیایی
و بیولوژیک از این نمونه هستند/ .ایسنا

