آفتاب یزد بررسی میکند

چرا دوچرخه سواری در برخی شهرها آزاد است اما در اصفهان ممنوع؟!
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هربامداد در سراسر کشور

ستاره مربع های صدا و سیما
چقدر جیب مردم را
خالی کردند؟

وفات حضرت خدیجه(س) تسلیت باد

آفتاب یزد گزارش می دهد

بازار آشفته اجاره مسکن؛
وزیر ابراز نگرانی کرد!
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پنجشنبه  26اردیبهشت 1398

بااعمالمقرراتمالیاتی

کسانی که
ارز دپو کردند
نقره داغ میشوند
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علتعالقهآمریکا
بهمعافکردنچابهار
ازتحریمهاچیست؟
«اظهارامیدواریبغداد
بهحلمسائلتهران-واشنگتن»
درگفتوگویآفتابیزد
باساداتیانکارشناسبینالملل:
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درگیریایرانوآمریکا
توسعهعراقرا
دچارچالشخواهدکرد
2

عبداللهناصری
درگفتوگویتفصیلیباآفتابیزد:

تنهاراههمچنان

تداوماصالحطلبیاست
11

دورنمای روابط ایران و ترکیه

ادامه از همین صفحه
در زمان مذاکرات هســته ای که فشار زیادی
بر روی ایران بود ،ما در کنار این کشور بودیم و
در شورای امنیت به نفع ایران رای دادیم.
اما در خصوص همکاریهای اقتصادی ترکیه
با ایــران ذکر چند نکته را ضروری میدانم .از
آنجا که روابط تجاری با ایران برای ما مهم است
توجه به این موضوع که اقتصاد ترکیه لیبرالی
و مبتنی بر بازار آزاد است ،ضروری مینماید.
بخش خصوصی در کشور من بیشتر از بخش
دولتی فعال است و نقش دولت صرفا یک نقش
کنترلکنندهاست.
نکتهدیگراینکهدرکناراهمیتبخشخصوصی
ما ،بخش زیادی از اقتصاد ترکیه نیز در اختیار
خود دولت است و در نتیجه ما در مباحث مرتبط
با تحریم در کنار برادران مان در ایران هستیم اما
بخشخصوصیمابیمداردکهتعاملاقتصادیبا
ایرانموجبتحریمهایامریکاشودبههمیندلیل
شرکتهای خصوصی ما در حال حاضر تعامل
زیادی با اقتصاد ایران ندارند بخصوص که بخش
زیادی از اقتصاد ایران هم دولتی است و بخش
خصوصیدراینکشورضعیفاستمثالبیشتر
بانکهایماخصوصیهستندامادرایرانبسیاری
از موسسات مالی در اختیار دولت است.
دولتترکیهمخالفتحریمهایامریکاعلیهایران
است و این را وزیر خارجه ما بارها اعالم کرده
اســت .چندی قبل ما به دنبال ایجاد پول ملی
مشترک با ایران بودیم اما  3نرخی بودن ارز در
ایران مانع این کار بود .با توجه به منع دسترسی
بانکهای ایران به سوئیفت و مشکالت بانکی که
جمهوری اسالمی با آن روبرو شده ما برای حل
اینمسئلهدنبالراهحلهستیمتامکانیزمهایاین
مراوده را پیدا کنیم چرا که آنکارا اراده سیاسی
واضح برای گسترش تعامالت با تهران دارد.
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دورنمای
روابط ایران و ترکیه

برایتاییدصالحیت!

دریا اورس

سفیر ترکیه در ایران

دولت ترکیه تالش دارد بــا بهره گیری از
جنبههای مشترک با ایران ،روابط با این کشور
را در منطقه مشکل دار خاورمیانه ارتقاء دهد.
این اشتراکات عامل مهمی است که دو کشور
به یکدیگر کمک کنند و رابطه صلح آمیز و
دوســتانه با هم داشته باشند .تهران و آنکارا
اکنون با سختیهایی روبرو هستند و این خود
باعث میشود که ما یکدیگر را به خوبی درک
کنیم و مشــکالت موجود را با راه حلهای
نوین حل و فصل کنیم .ترکیه در سیاستهای
کلی خود توجه خاصی به روابط با همسایگان
دارد و در این میان ایــران برای ما جایگاه
مهمی دارد.
ادامه در همین صفحه

برخی نمایندگان در ماههای پایانی عمر مجلس تالش میکنند
رویکرد خود را تغییر دهند تا برای دور بعد بتوانند
از فیلترهای نظارتی عبور کنند .طی چند روز گذشته
مصادیقی در این راستا در بهارستان دیده شده اند! 15

تجربه همه این سالها به خوبی این نکته را نشان میدهد که برخی سیاسیون ایران گاه در گذر زمان
آنقدر اظهارات و مواضعشان دوگانه و متفاوت میشود که گویی آدمهای دیگری شدهاند .آدمهایی که
در دهههای متفاوت دگردیسی فکری و اندیشه پیدا کردهاند .این اواخر اما فراز و نشیب تغییر مواضع
برخی سیاسیون آنقدر سریع و ناموزون شده که برای گوشزد این نکته که سابقه فالنی در تضاد امروز
با اوست نیازی نیست تا به رفتارهای دهههای قبل او رجوع کنی ،تنها کافی است که گریزی به رفتار
چندماه پیش وی بزنی.

یادداشت1

مرگ و زندگی
در شب ناسور!

بازتاب حضور سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان

فرماندار جوراب ترامپ را پوشید و به رئیسجمهور آمریکا نشان داد

استقبال
نه چندان گرم
ازویلموتس

تفاوتی نمیکند نماینده مجلس ایران عکس وزیر را ببوسد
یا فرمانداری در ایالت آمریکا جوراب منقش به تصویر رئیسجمهور را به پا کند؛
هر دوی اینها زشت و مبالغهآمیز است

چاپلوسیآمریکایی
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یادداشت2

بانواندوچرخهسوار
بزهدیدهیابزهکار؟
سید علی بن یهاشمی
حقوقدان

بحث بر سر ممنوعیت یا مشروعیت دوچرخه سواری
بانوان موضوعی اســت که این روزها در رسانههای
گروهی و شبکههای اجتماعی به وفور توسط کاربران
و صاحبان قلم مطرح میشــود و عدهای در صف
موافقان و عدهای دیگر در صف مخالفان ممنوعیت
دوچرخه سواری بانوان قرار گرفته اند.
ماجرا از آنجا آغاز شــد که دســتوری منتسب به
دادستان محترم عمومی و انقالب اصفهان با موضوع
اجرای قانون مجازات اسالمی و دستورالعمل نظارت
و پیگیری حقوق عامه و مصوبات الزم االجرای ستاد
امر به معروف و نهی از منکر خطاب به فرماندهی
انتظامی اســتان اصفهان منتشر شد که طی این
دستور پلیس مکلف شــده است تا ضمن رعایت
موازین شــرعی و قانونی و حفظ حقوق شهروندی
جهت جلوگیری از بزه دیدگی بانوان اقدامات الزم
جهت ممانعت از دوچرخه سواری در مأل عام را به
انجام برساند.در این خصوص ذکر چند نکته ضروری
است:
 -۱در مــاده  ۱قانون حمایت از آمران به معروف و
ناهیان از منکر ،کلمه منکر به هرگونه فعل و قول
یــا ترک فعل و قولی که به عنــوان احکام اولیه یا
ثانویه در شــرع مقدس و یا قوانین منع شده باشد
تعریف گردیده است ،از طرفی در بند الف ماده یک
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابالغی
توسط ریاســت محترم قوه قضاییه "حقوق عامه
حقوقی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه
و یا سایر مقررات الزم االجرا ،ثابت است و عدم اجرا
یا نقض آن نوع افراد یک جامعه را در معرض آسیب
یا خطر قرار میدهد".

یادداشت3

-۲اگرچه تبصره  ۲ماده  ۲۰قانون حمایت از آمران به
معروف و ناهیان از منکر ،مصوبات ستاد را الزماالجرا
دانســته است ،لیکن توجه به قید عبارت مهم "در
چارچوب قانون" در تبصره یاد شده میتواند حدود
آن را روشن نماید .در تبصره یاد شده مصوبات ستاد
در چارچوب قانون حمایــت از آمران به معروف و
ناهیان از منکر الزم االجرا دانسته شده است ،لذا باید
توجه داشت که ستاد نمیتواند خارج از حدود آن
قانون اقدام به تصویب مصوبه ای نماید و در شرایطی
که وظایف ستاد در ماده  ۱۶قانون مذکور نشان از
آن دارد که اقدامات ستاد همگی با موضوع تعیین
خط مشیهای مربوط به نحوه اجرای امر به معروف
و نهی از منکر توسط قانونگذار قرار داده شده است،
مصوباتی از سوی این شورا طبق تبصره  ۲ماده ۲۰
قانون الزم االجرا دانسته شده که نحوه انجام امر به
معروف و نهی از منکر در جامعه را تبیین و تعیین
نموده باشد و نمیتوان فرضی را در نظر گرفت که
ستاد راسا اقدام به وضع ممنوعیت طی یک مصوبه
مستقل نماید و آن مصوبه وفق تبصره  ۲ماده ۲۰
الزم االجرا تلقی گردد ،لذا دانســتن مفاد مصوبه
ستاد این کمک را مینماید تا بدانیم وفق مقررات
الزم االجرا میباشد یا خیر؟ در این خصوص یادآور
میشود که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
حق اطالع از مفاد مصوبات مذکور که مورد استناد
مقام محترم قضایی قرار گرفته را برای هر شخص
ایرانی قائل شــده است .از طرفی قاعده قبح عقاب
بالبیان ما را از مجازات افراد قبل از بیان ممنوعیت
منعمینماید.
 -۳در خصوص اســتناد مقام محتــرم قضایی به
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز باید
گفــت که حقوق عامه صرفا ناظر به حقوق مذکور
در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است و به
راستی کدام حقوق عامه است که با...
ادامه در صفحه 2

لطفا
خودمانباشیم
مجیدابهری

رفتار شناس

نقاب ،یکی از ابزارهایی اســت که بسیاری از افراد
برای پنهان کردن چهره اصلی خود از آن استفاده
میکنند تــا بتوانند به اهداف مالی ،سیاســی و
اقتصادی خود برســند .باتوجه به تجربه تاریخی،
اســتفاده از این فرآیند مدت زمــان طوالنی دوام
نداشته و چهره ،ماهیت و هویت اصلی فرد آشکار
گشته و سبب ترد وی توسط اطرافیان میگردد.
گاهی این نقابها باعث ایجاد اختالف در بین افراد
و گاهــی نیز موجب تنشهای محدود و نامحدود
میشود .نقابهای آشکار همان ماسکهای کاذب
و دروغین اســت که برخی با اســتفاده از آنها به
سوی اهداف خودشان حرکت کردهاند .گاهی نیز
این نقابها در شــغل ،موقعیت یا وابستگی افراد
قرار میگیرد .در موضوع رانتخواری ،ویژهخواری
و امضاهای طالیی نقابهای یاد شــده به عنوان
پوشش مورد استفاده قرار گرفتهاند که در پدیده
آقازادگی ،نســب و وابستگی خونی موجب تحقق
اهداف شوم برخی از افراد گردیده است .ازدواج با
دختر یا پســر هر شخص ،اگر
تمام شــرایط و ضوابط شرعی
و قانونــی و اخالقی و فرهنگی
موجود باشد ،خالف نیست اما
اگر نردبان شــود و باعث رشد
کاذب و سوءاســتفاده شود که
در ســایه آن میلیاردهــا هزار
تومان دالر غارت شــود ( البته
ازدواج به خودی خود فرخنده
اســت و مبارک) آنــگاه مورد
نفرت خدا و خلق خدا میشود.

نکته دیگر ،نقابهای شــغلی اســت .چهرههای
محبــوب و مورد توجه جامعه مخصوصا نوجوانان
و جوانان که امروزه ســلبریتی نامیده میشــوند،
نبایــد محبوبیت ،این امانتگرانبها را دســتمایه
کســب و کار خود قراردهند .البته کســب حالل
به هیچ عنوان موردنظر ما نیست .باید در انتخاب
مجریان مخصوصا در برنامههای صدا و سیما که
حساسیتهای فراوانی بر روی افراد وجود دارد ،به
این موضوع توجه کرد که مبادا حق جوانان خوش
فکر و با استعداد پایمال گردد.
امــروزه برخی از خیابانهای شــمال شــهر به
خیابانهای الکچری آمریکا و اروپا فخر میفروشد
از فروشگاه برند گرفته تا خودروهای آخرین مدل
آنهم در سرزمینی که حدود  30درصد از جمعیت
آن زیرخط فقــر قرار دارند .آنگاه که جمعیت زیر
خط فقر مورد ارزیابی قرار میگیرد سقف حقوق
ســه میلیون و پانصدهزار تومان یا کمی کمتر یا
بیشــتر معیار خط فقر میشــود .خب در مقابل
چشمان این مردم باید خاویار کیلویی  15میلیون
تومان وسوسیس گوزن به فروش برسد .عالی است
که هر یک از ما در شغل خود ،در خانواده و بیرون
در هر مقام و جایگاه ،خودمان باشیم و نقابهای
کاذب را دور بریزیم.

امورآگهیهایروزنامهآفتابیزد مخاطبان محترم
09128197782
و همراهان گرامی
( 10صبح الی  6عصر)

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:شبانهروز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،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
پیاممردمیروزنامه،منبعمهموغنیچنینسوژههاییبودهاماآفتابیزد
به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منســجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

امید مافی

روزنامه نگار

در التهــاب چراغهــای قرمز،خیابــان لیگ به
روی اضطراب آغوش میگشــاید تا شام آخر با
اندیشــههای آتشــین ،تب چهل درجه به خود
بگیرد و جام در انتهای جادههای صعب و سخت
بر روی شانه آنها که لرزیدن و سوختن را تجربه
کردهاند ،بنشیند.
امشــب از جم تا نصف جهان راهی نخواهد بود
و به دنبال دو نبرد فینال گونه قهرمان ،عزرائیل
را به مالقات رقیب مغبون خواهد فرستاد تا دود
غلیظ رستگاری همه جا را بگیرد و پایان شاهنامه
خوش باشد .امشب ارتش سرخ که بیپروایی را در
ایستگاههای آخر فراموش کرده و صدای خسته
شــیپورها را شــنیده برای آنکه همای سعادت
را روی شــانههای خویش بنشاند به سیم آخر
خواهدزد و فرسنگها دورتر از پایتخت به مصاف
تیمی خواهد رفت که برای ترسیم شب رعد و برق
و ِ
وقت تگرگ هیچ دلشوره ای ندارد.
امشب پرســپولیس اگر با شکم سیری قدم در
کارزار بگذارد و در هوای شــرجی آن سوی بندر
برابر لجاجت زردهای جوان کــم بیاورد،دنیای
پروفسورسیاهخواهدشدوپتکناموزونجنوبیها
شادی را از حنجره گداخته تفنگچیهای قرمز
خواهد گرفت.
شــاید اینگونه تصور شود که صید یک امتیاز با
کرشمه مردانی که یک سال تمام ،چشم انتظار
چنین ساعاتی را میکشیدند کار سختی نباشد،اما
فوتبال بی رحم تر از این حرفهاست و میتواند
در طرفه العینی تاریکی را بر خیمه برانکو حاکم
سازد .هنوز یادمان نرفته چطور در خاکریز واپسین
اولین لیگ حرفه ای همین ســرخها پریدن را با
فروچکیــدن تاخــت زدند و پس از شکســت
دراماتیک آبیها در آن ســوی مرداب انزلی در
کمال بهت و حیرت جشن قهرمانی گرفتند و بر
طبلهاکوبیدند.
تاریخ میتواند در شب ناسور به طرز خارقالعادهای
تکرار شود و مرگ را به جامههای سرخ سنجاق
کنــد ،اگر غریبه کروات ترس را به دل راه دهد و
روی شیروانی داغ دوام نیاورد.
دور تر از شهر کوچک جم اما در پایتخت صفویان
زردهای سپاهان منتظر لغزشی از سوی حریف
دیرینه خویش هستند تا زیر ســایه دیوارهای
نیمهجان پایکوبی کنند و به نوسان رخوتناک این
لیگ تب آلود پایان دهند.
امیر قلعه امشب زیر آسمان آکنده از زخم و ستاره
تمام معادالت لیگ را بهم خواهد زد اگر آبیهای
سقوط کرده جنوب را با نقشه ای تهاجمی بدرقه
کند و خبر به مسلخ رفتن پایتخت نشینان مغرور
را با گوشهای خود بشنود.
در چنین شــبی برای آنکه منظومه لیگ دچار
حریق نگردد همه و همه باید به وظیفه خود عمل
کنند و خواسته یا ناخواسته در بستر اشتباه نلغزند
که دیگر مجالی برای جبران نخواهد بود و بوی
مجهول چگونه و چرا مشامها را آزار خواهد داد.
یادمان باشد گاف یک داور در چنین شب داغی
میتواند آرزوهای یک ساله لشگری را بر باد دهد و
پشت دست فوتبالی که از عالئم سوال آکنده است
را داغ بگذارد .حاال که قرار اســت حیات و ممات
مدعیان در ســوتها جستجو شود،باید زرههای
عصیان و خشم از جســمها درآید و پیراهنی از
جنس مساوات بر تنها شود.
تا شب صبر میکنیم تا ببینیم جامی که در جاده
نصف جهان تا جم ســرگردان مانده ،سر انجام
سر از کدام ویترین درخواهد آورد و فانوس زنگار
بســته کدام اردوگاه را روشن خواهد کرد؟پلک
نمیزنیــم و تا پایان نبردهای دوزخی شــانه بر
سرهایژولیدهنمیکشیم!

