گوشت  ۱۰۰هزارتومانی و چلوکباب  ۸هزارتومانی چگونه ممکن است؟
هربامداد در سراسر کشور

معاون دادستان کل:
راهی باقی نماند ،چارهای نداریم

15

فرماندهمعظمکلقوا
در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی:

اینستاگرام
در آستانه فیلترینگ؟

دست برادری ارتش و سپاه
حرکتی زیبا پس از حرکت
زشت آمریکاییها بود

پنجشنبه  29فروردین 1398

رویکردبرخینمایندگاندرقبالدولتیها
همزمانبانارضایتیمردموباتوجهبه
اینکهدرآستانهانتخاباتمجلسهستیم
محلسوالجدیاست

سیلیمیزنم
پس هستم!

15

مشروح چهارمین جلسه رسیدگی به
اتهاماتمتهمانپروندهتعاونیهای
البرز ایرانیان و ولیعصر

نمایندهدادستان:
تکلیف  ۳۰۰میلیارد
مشخصنیست

آیا وقتی به جزایر اختصاصی با همسرتان
سفر میکردید با پول خودتان بوده است
یا پول مردم؟
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سرمقاله

به نظر میرسد مسئوالن به دنبال تجدیدنظر
در تصمیمات سال  ۹۷خود در خصوص حاملهای انرژی هستند

وتوی ترامپ
و ضعف دموکراتها

تصمیماتجدید
در مورد بنزین؟

مهدیمطهرنیا

تحلیلگر و استاد دانشگاه

دموکراته��ا در مجلس نمایندگان آمریکا
در جهت تحت فشار قرار دادن ترامپ در
جهت سیاستهای او در دو حوزه داخلی
و خارجی بر اساس وعدههایش در کمپین
انتخاباتی بسیار موفق عمل نکردند .با این
همه با توجه به نزدیک شدن به رقابتهای
انتخابات��ی  2020دموکراته��ا از هم��ه
اهرمهای فشار علیه ترامپ برای پیروزی در
انتخابات پیش روی این کشور بهره میبرند.
این در حالی است که دونالد ترامپ نسبت
به همه روسای جمهور در این کشور گوی
سبقت را از رقبای خود ربوده است و موفق
به ایجاد وضعیت مناس��بی برای خود شده
اس��ت .از این رو ،این نگرانی وجود دارد
ک��ه مب��ادا او برای بار دوم به کاخ س��فید
راه یابد.

بر اس�اس شنیدهها ،قرار اس�ت پرونده مختومه شده قیمت بنزین
برای تصمیمگیری نهایی روی میز ش�ورای هماهنگی س�ران قوا برود
گرچ�ه واعظی رئیس دفت�ر دولت میگوید این موضوع در ش�ورای
هماهنگی به نتیجه منجر نشده است6 .
بازتاب یک عکس

گوسفند با دم هم وجود دارد؛ نگران نباشید

اینفوگرافی

3

شکایت هالل احمر
از سعید قاسمی

تبعات یک وتو

قیمت تمام شده پراید
۳۷میلیون؟
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مصوبهجدیدمجلس
برای کاندیداها؛ خوب یا بد؟
عبداهلل ناصری

تحلیلگر و فعال سیاسی اصالح طلب

ط��ی روزه��ای اخی��ر نماین��دگان مجل��س
شورای اسالمی شرایط کاندیداتوری مجلس
را تغیی��ر دادن��د به گون��های که تنه��ا افراد
برخ��وردار از مدرک فوقلیس��انس یا معادل
ی واجرایی،
آن و ی��ا دارای س��ابقه مدیریت�� 
آموزش��ی ،پژوهش��ی ،حرف��های ،سیاس��ی،
قضای��ی و ی��ا 4س��ال نمایندگ��ی مجل��س
ح��ق کاندیدات��وری در انتخاب��ات مجلس را
دارند.

کدام کشورها چقدر به سیل زدگان
کمککردند؟

ترامپ مصوبه کنگره مبنی بر عدم کمک نظامی به ائتالف
سعودی علیه یمن را وتو کرده است .اکنون رئیسجمهور
آمریکا بایستی از جهات مختلف هزینههای این تصمیم خود
را تقبل کند .دموکراتها از یکسو خود را مصلح نشان دادند
با مصوبه خود و از سوی دیگر فشار سیاسی به کاخ سفید را
افزایش دادهاند

15

یادداشت1

2

5

2

یادداشت2

تختی
در لبه پرتگاه!
امید مافی

روزنامه نگار

محصول پر و پیمانی که قرار ب��ود روی پرده نقرهای
چشمهاراخیرهکندوبرندهدوئلهایهنرهفتمدربهار
لقب بگیرد ،برخالف پیشبینیها در میدان عمل روی
موجباختنوشکستخوردنافتادوصندلیهایخالی
این پالس را به بیرون سالنهای خاموش فرستادند که
تختیدرلبهپرتگاهقرارگرفتهاست.سازندهفیلم"اینجا
بدون من" برای ساختن تختی کم نمیگذارد و کدهای
مهم��ی را در اختیار مخاطب قرار میدهد و صفحات
تاری��خ را عوض میکند .فیلم بیهراس از فیدبکها و
اظهارنظرها به یک ابهام کهنه پایان میدهد .حتی اگر

خبرآخر
اسطوره کشی امتحان سختی را پیش روی کارگردان
قرار دهد و به داستان سازیهای جذاب جالل آل احمد
پایان بخشد و حتی اگر پروژه شهیدسازی غالمرضای
رادم��رد تحت تاثیر پالنهای س��یاه و س��فید فیلم
چندمجهولی صندلیهای
قرار گیرد ،باز هم معادالت
ِ
خالی حل نخواهد شد و گیشه طعم تلخ شکست را
میچشد .باید پذیرفت عدم اقبال عمومی به آخرین
دستپختبهرامتوکلیربطیبهفحوایفیلمودیالوگها
و مونولوگهای قرص و محکم آن ندارد .ش��اید برای
دیده شدن در سینمای امروز ایران این همه جدی بودن
و به عمق حوادث نقب زدن الزم نباشد .مرور فیلمهایی
که با کمترین ریسک فروش قابل قبولی داشته و اکران
نوروزی را تحت تاثیر قرار دادند میتواند چشمها را به
رویحقیقتیگمشدهبازکند.تختیدرچنبرهرحمان
 ،۱۴۰۰چهارانگش��تی ،زندانیها و ژن خوک جزغاله

جناب آقای سیفاهلل یزدانی

مدیرمسئولمحترمروزنامهعصراقتصاد

با نهایت تاس�ف و تاثر درگذش�ت ابوی
گرامیت�ان را تس�لیت ع�رض نم�وده از
خداوند منان ب�رای آن مرحوم غفران و
برای جنابعالی و خان�واده محترم صبر و
شکیبایی مسئلت مینمایم.
مدیرمسئولروزنامهآفتابیزد
منصورمظفری

ش��ده و مرزهای فروش را درنمی وردد تا معلوم شود
ذائقه حاکم بر سینمای ایران با فیلمهایی از این جنس
همخوانیچندانینداردودرسوسویچراغهاینتابیده،
گریزی نیست جز آنکه بلیط لعنتی را معیاری برای
رستگاری یک اثر قلمداد نکنیم و به روده برشدنهای
جماعتی در سانسهای شلوغ دل خوش داریم .با این
همه تختی گرچه صندلیها را به خاموشی و سکوت
واگ��ذار کرده ام��ا بیمداهنه فیلم خوش س��اخت و
شجاعانهای است که با وجود عدم بهرهگیری از ستارهها
و چهرهه��ای بف��روش ،دیواره��ای تردی��د را پس از
نیم قرن فرو ریخته اس��ت تا باور کنیم در کمرکش
سکوت سالنها ،میتوان امتزاج ناگهانی حقیقت و هنر
را نظاره کرد و به احترام اثری فارغ از خوش آمد منتقدان
آسان گیر کاله از سر برداشت .تختی آوازهای دور و دیر
اهل این آبادی است.چه بخواهیم و چه نخواهیم!

درخواست کمپانی ایرانی برای مشارکت در بازسازی کلیسای نوتردام

= پس از انتشار گزارش «دنیا در سوگ نوتردام»
در روزنامه آفتاب یزد ،گروه مهندسی پدرام با ارسال
نامهای به دفتر این روزنامه عنوان کرد که به منظور

همدردی ،این ش��رکت آمادگی دارد کلیه رنگهای
مقاوم به حریق کلیسای نوتردام را که تحت لیسانس
 efectisفرانسه است  ،تولید و تقدیم نماید.

بعضی رفتنها ...نشانی از بغض دارد بویی از خاطره
تقدیم به خانواده معزز و محترم پاکنژاد به بهانه درگذشت بانوی مکرمه

خانم زهرا کنی همسر شهید سیدرضاپاک نژاد

چندق��رن بای��د بگ��ذرد؟! یا چند نس��ل باید زیر و زبر ش��ود؟! ت��ا پاک و
ن��ژادهای بیاید و هیچگاه نرود! چقدر زمان الزم اس��ت ت��ا یک خانواده ،در
الیههای عمیق یک جامعه به ش��دت سختگیر اما قدرشناس؛ نفوذی قابل
تقدی��ر پی��دا کند و چقدر اعتماد الزم اس��ت تا دیده و نادیده ،ش��ناخته و
ناشناخته به یک خانواده ،طی چند نسل همواره اعتماد و اطمینانی یکسان
وجود داشته باشد؟!
تادیروزهای نه چندان دور ،این اعتماد و اطمینان ،به یز ِد سنتی نسبت داده
میش��د و اما یز ِد مدرن ش��ده نیز به این خانواده عالقه دارد ،اعتماد دارد و
بیهیچ چشمداشتی محبت میورزد؛ به راستی چرا؟!
ای��ن اعتمادها ،عالقهه��ا ،محبتها و اقبالها باز میگ��ردد به نفس پاک و
مردمداری و مردم مداری که نسل در نسل ،در این خانواده دست به دست

شده است .صفتهای پاکی که به هیچ صفت دنیایی در هم نتنیده و آنهایی
که نام و نش��ان پاک نژاد بودن در کنار نام خود داشتهاند همواره قدردان و
قدرشناس و نگهبان ایناندیشه و تفکر ناب اجتماعی بودهاند و اگر میبینیم
بعد از گذشت  4دهه از شهادت شوهر ،درگذشت همسر نیز جامعه را دچار
بهت و بغض میکند باید دریابیم که یزد سنتی و یزد مدرن به یکاندازه به
خاندانی احترام میگذارد که با آنها صادق بوده ،صادق هس��ت و همچنان
نیز صادق خواهد ماند.
در واپسین روزهای نخستین ماه سال  ،98خبر درگذشت بانوی مکرمه«خانم
زهرا کنی» که از خاندانی بزرگ بود و همس��ر و یادگار ش��هیدی گرانقدر،
نش��انی از بغض و بویی از خاطرات چهل ساله را در شهر پراکند .درگذشت
ای��ن بانوی گرانق��در را به خاندان پاکنژاد و کن��ی و تمامی ارادتمندان این
خانواده تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنان برای بازماندگان
صبر و اجر و برای آن مرحومه مغفرت و مهربانی آرزومندیم.

منصور مظفری -رضا بردستانی

