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هربامداد در سراسر کشور
آغاز ساز و کار مالی اروپا از هفته آینده

دستگیریعلیرضاحیدریپور
مدیرعامل سابق بانک سرمایه در اسپانیا

آمریکااینستکسراهم
تحریممیکند؟

خاوری  2گیر افتاد
3
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الوروف:

برخی در اروپا
عالقهمندبهنقضبرجام
از سوی ایران هستند
حکایتپزشکیکه
برایبیمارتنهایخودخواند

3

مهربانی
خرجی ندارد

5

هشدار؛

آگهی نیاز به همخانه
بیشترینآگهی
در «دیوار»!

بررسی ادامه روند کاهش قیمت دالر ،طال ،سکه وخودرو

حباب بازار ترکید
معیشتمردمتکاننخورد!

قیمت لبنیات ،حبوبات ،البسه ،مســکن و اجاره خانه و...
با کاهش دالر همچنان دست نخورده باقی مانده و بیشتر
به نظر میرســد بازارهای مالی ما تحت تاثیر هیجانات
سیاسی و جو روانی دچار این تغییرات هستند
6

سرنوشت
یکسان
دو مجری

4

ناگفتههاییازسبکزندگی

آیتاللهآیتاللهی

در سالروز درگذشت ایشان
12

خبر

یادداشت

مرتضیمکی

تحلیلگرمسائلبینالملل

ســفر وزیر خارجه آلمان به تهران و دیدار او با
ظریف همانطور که انتظار میرفت پیرامون برجام
و مهلت ضرب االجلی بود که جمهوری اسالمی
ایران در نامه اخیر خود برای شرکای اروپایی اش
تعیین کرد .به عبارتی ایران به دولتهای اروپایی
طی نامه ای هشدار داده بود که اگر این کشورها
به تعهدات خود در حوزه بانکی و اقتصادی عمل
نکنند ،ایران تعهداتش را در برجام کاهش خواهد
داد .به همین دلیل این هشدار ایران به کشورهای
اروپایی منجر به بروز نگرانیهایی از سوی مقامات
بلند پایه انگلیس ،فرانسه و ...شد .زیرا همانطور که
موگرینی و این کشورها مطرح کردند توافق نامه
هســته ای یک قرارداد امنیتی است و دستاورد
سیاسی بسیار مهمی برای اروپاییها محسوب
میشود .به همین دلیل هم بعد از خروج آمریکا
از برجام بر حفظ و پایبندی خود نسبت به برجام
تاکید ورزیدند؛ اگرچــه از منظر اقتصادی این
کشورها به تعهدات خود در برجام عمل نکردند .با
این همههایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران
آمد تا به نحوی هم از فشار و تنش میان ایران و
آمریکا بکاهد؛ همچنین مطالبات و انتظارات ایران
از اروپاییها را بشنود و بر تمایل و عالقه مندی
اروپاییها بر روی حفظ برجام تاکید کند .وزیر
خارجه آلمان در اظهاراتش به ظریف بر راه اندازی
اینستکس از سوی کشورش تاکید کرد .رئیس
دیپلماسیکشورمان در پاسخ به ماس نیز بسیار
شفاف و صریح انتظارات ایران و نقش جمهوری
اســامی در منطقه را مطرح کرد که این خود
میتواند...
ادامه در صفحه 16

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

رونالدو را
به یزد ببرید!

امارات تالش دارد
با پول ،بادگیر را به نام خود
ثبتجهانیکند

صفحه 15

پایان
تشتت

سرمقاله

عبداهلل ناصری

فعال سیاسی اصالح طلب

اوج گرفتن اختالفات اخیر میان دو حزب
مطرح اصالح طلب یعنــی اتحاد ملت و
کارگزاران در مورد مسئله نجفی و رسانهای
شــدن این موضوع در کنار اینکه پیشتر
نیز احزاب اصالح طلب اختالفاتی جدی
در بسیاری ازمســائل بایکدیگر داشتهاند
این پرســش را مطرح کرده است که آیا با
تــداوم این اوضاع در انتخابات ســال ۹۸
اصالحطلبان دچار تشــتت میشوند؟ این
تشتت منجربه آن خواهد شد تا لیستهای
جداگانهانتخاباتیبدهند.
پیش ازهرچیز در باره تشدید اختالفات اخیر
اصالح طلبان به واسطه ماجرای نجفی باید
گفت که به هر حال منشــا این اختالفات
مسائلی بود که ابتدا آقای کرباسچی مطرح
کــرد که منجربه واکنــش اعضای حزب
اتحادملت،شد...
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یادداشتها

مشربفکریوهنری«عالمیهنرمند»
درگفتوگوبامهندسحسینصبورایی:

سفروزیرخارجهآلمان
بهتهرانوفرصتها
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رضا رشیدپور هم مثل عادل فردوسیپور
از صدا و سیما حذف شد

رئیس کل دادگستری یزد خبر داد

نهاد میانجیگری کیفری رسانه در استان تشکیل میشود
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد ،از دستور
تشــکیل«نهاد میانجیگری کیفری رســانه» با
حضور وکال و حقوقدانان آشنا به قوانین مرتبط
با حوزه رســانه ،خبر داد و گفــت :این نهاد به
زودی تشــکیل میشــود .غالمعلی دهشیری،
اظهار داشــت :در راستای حمایت حداکثری از
رسانهها و محدود کردن ورود موضوعات مرتبط
با رســانه در دادگستری ،با همکاری و استفاده
از ظرفیت وکالی دادگســتری در مرکز استان،
نهاد میانجیگری کیفری رسانه تشکیل میشود.
وی افزود :در حوزههای قضایی و شهرستانهای
اســتان نیــز چنانچــه موضوعی طرح شــود،
حســب مورد و به اقتضاء وجــود پرونده ،مرکز
مشــاوران حقوقی دادگســتری متولی این امر
قــرار خواهد گرفت.این مقام قضایی ،تشــکیل
ایــن نهاد را بــا الهام از مــاده  82قانون آئین
دادرســی کیفری و آئین نامه میانجی گری در
امور کیفری ،اعالم کرد و گفت :پس از تشکیل
این نهاد ،تمامی شــکایتهای اشخاص حقیقی
و حقوقی از رســانهها و فعــاالن عرصه مجازی
اســتان به این نهاد ارجاع داده میشــود تا با

استخدام
فوری

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.

بهــره گیری از تدابیر غیر کیفــری و برگزاری
نشستهای مشترک و گفتوگو میان طرفین،
زمینه حــل و فصــل موضوعــات مطروحه و
رسیدن به توافق فراهم شود.
بــه گزارش ایلنــا ،وی یادآور شــد :در صورت
عــدم حصول توافق نیز نهاد مذکور نظریه خود
پیرامــون موضــوع و علت به نتیجه نرســیدن
میانجیگری را بــه همراه پیشــنهادهای الزم
جهت ارجاع قضیه به فرایند رســمی رسیدگی
کیفری به دادسرا ارائه مینماید.
رئیس کل دادگســتری اســتان با بیان اینکه
جرائم ضد امنیتی ،اهانت به دین مبین اســام
و مقدســات از شــمول این ابالغیه مســتثنی
اســت ،ابراز داشــت :از آنجا که وقوع اشتباه و
خطــا و تندروی و هیجان در حوزه رســانه به
جهت جنــس فعالیت در این حــوزه محتمل
است ،الزم است مفاد ماده  23قانون مطبوعات
و تبصرههــای آن مد نظر مدیــران و مقامات
اجرایی اســتان قــرار گرفته تــا حتی االمکان
با درج پاســخ خود در رســانهها ،از شــکایت
خودداری نمایند.

دو نفر کارمند جوان آشنا به کامپیوتر به طور تمام وقت از 9صبح
تا  7بعدازظهر با ضمانت معتبر نیازمندیم.
(محل کار خیابان هالل احمر ،محدوده پل نواب)
واجدین شرایط به دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان استاد
نجاتالهی (ویال) باالتر از طالقانی پالک 159
شرکت ایران پیام
از  9صبح الی یک بعدازظهر مراجعه کنند.

درباره تهدید آمریکا
علیه اینستکس

مهدی مطهر نیا

هر جا جز ایران؟!
چه تلخ

مهرداد خدیر

فرار از سئول
با دلیجان سفید!

امید مافی
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