الیههای پنهان ماجرای نجفی از نگاه جامعه دور مانده است
2

جوادی حصار در گفت و گو با
آفتاب یزد مطرح کرد

هربامداد در سراسر کشور
گفتوگویسرپرستپژوهشزبالهگردیکودکان
در 
با آفتاب یزد مطرح شد

تحریفعکسمعروفسیللرستان
توسطشهرداریتهران

پشت پرده زبالهگردی

4

چه میگذرد؟!

عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با آفتاب یزد:
عکس را دیدم تاسف خوردم
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فضایسنگین
سیاسی  -اخالقی
در کشور

چراازمتندعواهایسیاسیبهحاشیه
و از آن جا به مسائل شخصی و خانوادگی
کشیدهشدهایم؟!

5
قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

نقد منتقدان وزیر نفت در گفت وگوی آفتاب یزد با رئیس کمیسیون انرژی اتاقبازرگانی تهران:

میخواهندتقصیرهاراگردنزنگنهبیندازند
6
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نحوهپرداختمالیات
خریدارانسکه

6

رئیسجمهوردرجلسههیئتدولت:

ُ
کدهای آبه

شرایطکشور

نسبت به ششماه قبل

بهتر است

زنجان ،رتبه اول
بحثکودکهمسری
در ایران
4

مرثیهای
برایهنروهنرمندان
مجیدابهری

رفتارشناس

هنرمندان از هر رشــته و صنف دارای جایگاه
ممتاز و قابل توجهی در هر جامعه میباشــند.
از نــگاه رفتارشناســی اجتماعــی هنرمنــد
خصوصیــت ویــژهای دارد کــه او را از افــراد
عادی مجزا میســازد .نقاشی ،مجسمهسازی،
شعر و ادب ،ســینما و تئاتر و دیگر رشتههای
هنری از جمله اقشاری هستند که جامعه آنها
را به عنوان ذخایر فرهنگــی  ،علمی و مفاخر
اجتماعی به حساب آورده و در طبقه گروههای
مرجع رفتاری یا هنجارفرستان قرار میدهند،
یعنی رفتارهای فــردی و اجتماعی آنها مورد
تقلید دیگران به ویــژه نوجوانان و جوانان قرار
میگیرد و محبوبیتشــان امانتی است که از
سوی مردم به این گونه اشخاص به ودیعه داده
میشود .جان فاستر ،رفتارشناس هنری عبارت
زیبایی در مورد هنرمندان مخصوصا چهرههای
سینمایی و تئاتری دارد .وی میگوید« :بیهوده
نیست که عدهای در جامعه به خاطر تواناییهای
ذوقی و هنری نمایان میشوند به همین دلیل
زندگی خصوصی آنها زیر ذرهبین قرار میگیرد
و رفتارهای این گروه هرچند کوچک و محدود
توسط افراد ارزشیابی میشود».
طرفــداران و مردم فقط چهرههــای آنها را بر
پرده نقــرهای یا جعبه تلویزیــون میبینند و
فکــر میکنند که این افراد خوشــبختترین،
راحتترین و سعادتمندترین اشخاص هستند .با
توجه به گفته این صاحب نظر رفتاری میتوان
این قضاوت را در تمام کشورها صادق دانست.
خندهها و چهــره خندان آنهــا در نقشهای
مختلف ،رفتار همیشــگی قلمــداد میگردد.
مخصوصا روزنامههای هنری و تعدادی از مجالت
و روزنامههای زرد با بزرگنمایی اموال  ،داراییها
و رفتارهای فردی و خانوادگی هنرمندان طوری
وانمود میکنند که این طایفه تافته جدا بافته از
جامعه بوده و در رفاه و آسایش غرق میباشند
و از دردهــای جامعــه و مردم خبــر ندارند و
نســبت به مشکالت و ســختیهای همنوعان
خود بیتفاوت و حتی بیتوجه هستند .اکثریت
این افراد با تالش و دشــواریهای زیاد به این
جایگاه رسیدهاند و در مشکالت و سختیهای
مردم ضمن همدردی ،به کمک آنها شتافتهاند.
نباید رفتار یک یا چند نفر مالک قضاوت برای
یک قشــر قابل توجه باشد .اینجانب قصد دارم
چهره دیگری از این صنف را ترســیم کنم .در
ینگه دنیا بسیاری از چهرههای معروف که دارای
معروفیت جهانی هستند در تنگدستی و بیماری
در گوشهای گمنام چشم از دنیا فرو بستند .در
کشور ما نیز وضعیت بهتر از آنجا نیست.
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یادداشت 2

وقتیمرزهایانتقاد
جابجامیشود
حمیدرضا شکوهی

روزنامه نگار

مرزهــای انتقاد از بیژن زنگنــه این روزها جابجا
شده است .وقتی تخلفات یک مفسد اقتصادی را
یادآوری میکند با موجی از انتقاد مواجه میشود
که در حال فرافکنی است! حتی وقتی بدیهیترین
موضــوع ممکن را مطرح میکنــد و به صراحت
میگویــد که نمیخواهد به زندان برود ،باز هم با
شــدیدترین انتقادات از سوی مخالفانش مواجه
میشــود .این حجم از مخالفتها و انتقادها ،آن
هم بر ســر این موضوعات عجیب است .اگر قرار
به انتقاد از زنگنه در مورد نگرش به منابع انسانی
نفت یا چند مورد از انتصابات در درون نفت باشد،
من هم با این انتقادات همراه میشوم .اگر انتقادها
در مورد مســائل فنی نفت باشد ،میتوان به آن
پاسخ داد .اما این که از زنگنه انتقاد کنیم که چرا
تخلفات بابــک زنجانی را یادآوری میکند یا چرا
میگویــد نمیخواهد به زندان بــرود ،از عجایب
روزگار است!
اجازه بدهید از موضوع بابک زنجانی شروع کنیم.
بیژن زنگنه اولین فردی بود که بر ضرورت پیگیری
تخلفات بابک زنجانی تاکید کرد .از زمانی که وزیر
شــد این موضــوع را پیگیری کــرد و هنوز هم
پیگیری او ادامه دارد .کسانی که منتقد پیگیری
تخلفات بابک زنجانی توســط زنگنه هســتند،
خواســته یا ناخواســته حجم تخلفات زنجانی را
نادیده میگیرند .شــاید هم ،آنقــدر به دور زدن
تحریم عالقه دارند که چشمانشان را روی تخلفات
بستهاند .باور کنید اگر کمی راحتتر سخن بگویند،
همان لقب مورد عالقــه بابک را به او میدهند و
میگویند زنجانــی ،فعال اقتصــادی بود که در

شرایط ســخت تحریم ،در حال دور زدن تحریم
بــود! حاال نفت فروخت و پولــش نیامد؛ حتما از
هزینههای تحریم است که باید نادیده گرفت!
جالب اســت که این دسته از منتقدان میگویند
موضوع بابک زنجانی تمام شــده و حکمش هم
صادر شده و دلیلی برای پیگیری موضوع نیست.
اما آن بخش از ماجرا را مســکوت میگذارند که
پولی که از بیت المال رفت چه شد؟ اگر حکمش
صادر شــده و موضوعش هم تمام شده ،پس قوه
قضائیه چرا حکمش را اجرا نمیکند؟ چون هنوز
امید به بازگرداندن پولهایی دارد که در سالهای
تحریم از کف ملت رفته اســت .زنگنه گفته که
طبق گزارش کارشناسی ،اموالی که در سالهای
گذشته ارزیابی شده حدود  ۲هزار میلیارد تومان
میشود که البته مبلغ ارزیابی  ۶۰۰میلیون دالر
با نــرخ دالر آن زمان بود که این اموال در اختیار
وزارت نفت است ،اما متاسفانه فروش نرفته است.
باقیمانده طلب وزارت نفت به جز بهره آن بیش از
 ۲میلیارد دالر اســت و زنجانی باید این مبالغ را
پرداخت کند .زنگنه گفته که اکنون  ۲میلیارد دالر
میشود ۲۵هزار میلیارد تومان که به یقین زنجانی
چنین پولی ندارد .حاال که حکم ،عمال مســکوت
مانده و پولی هم به بیت المال برنگشته ،چرا برخی
باید از تاکید بر روی تخلفات بابک زنجانی ناراحت
شوند؟  ۲۵هزار میلیارد تومان مبلغ کمی است؟!
واکنــش منتقدان زنگنه ،فقــط مربوط به زمانی
نیســت که او از بابک زنجانــی صحبت میکند.
اینبــار از اینکه زنگنه گفته نمیخواهد به زندان
برود هم انتقاد کردهانــد! چرا؟ چون میخواهند
القا کنند که زنگنه میترسد و او به درد دور زدن
تحریم نمیخورد .ربطش با موضوع بابک زنجانی
هم که ناگفته پیداست .چون منتقدان آن موضوع
و این موضوع ،هر دو ،منشاء یکسانی دارند.
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مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

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

تجمعات،سفرشینزوآبه
ومصلحتها
سید جالل ساداتیان

تحلیلگرودیپلمات

شــینزو آبه نخست وزیر ژاپن ســرانجام پس از
چندبار تغییر زمان سفرش ،روز گذشته به تهران
آمد تا در دیدار با مقامات عالی کشورمان بتواند
به اهداف دیپلماتیک خود به عبارتی میانجیگری
میان ایران و آمریکا نائل شود .اما سفر او به تهران
خالی از حاشیه نبود .همزمان با ورود او به تهران،
تجمعات اعتراض آمیزی علیه نخست وزیر ژاپن
و اهداف دیپلماتیــک او در ایران صورت گرفت.
طی ســالهای اخیر عدهای برای اینکه ســخنان
و دیدگاههای خود را به کرســی بنشــانند بدون
نادیدهگرفتن منافع ملی دســت بــه هر اقدامی
زدهاند که تبعات اقدامات آنها گریبان همه ملت
را گرفته اســت .از این رو ،اگرچه افراد میتوانند
دیدگاهها و نقطه نظرات خود را داشته باشند اما
مسئله اینجاســت که نخست؛ این افراد از سوی
جریانهایی با اهداف خاص ساماندهی میشوند
و ســپس؛ این افــراد همواره بــه دنبال تحمیل
نقطهنظــرات منفی خــود به ویــژه در مباحث
تخصصی نظیر دیپلماسی و تعامالت بینالمللی
بودهانــد .در حالی که مــردم بالواقع باید بتوانند
از آزادیهای مصرح در قانون اساســی برخوردار
باشــند و از آن بهره مند گردند .به عبارتی همه
جریانها و گروههای سیاســی و اجتماعی باید
از چنیــن آزادیهایی بهره مند باشــند .اما این
مسئله که عدهای هر زمان که بخواهند به دالیل
مختلف دست به تجمع بزنند و سایرین از چنین
آزادیای برخوردار نباشند به هیچ روی پسندیده
نیست .نکته دوم این است که نخست وزیر ژاپن
با هدف تامین منافع کشورهای وارد کننده نفت

آبه به عنوان نخست وزیر ژاپن روز گذشته
برای سفری دوروزه به ایران آمد و با حسن
روحانی رئیس جمهور دیدار کرد .ورود سفر
آبه به ایران اما بی حاشیه نبوده است .گروهی از
معترضیننسبتبهاینسفروبحثمیانجیگری
اومیانایرانوآمریکادرفرودگاهمهرآبادتجمع
کردهاند و با در دست داشتن پالکاردهایی به
زبانفارسی،انگلیسیوژاپنیعلیهاینموضوع
اعتراض کردند .البته برگزاری این تجمعات نه
به خودی خود ایرادی دارد ونه البته اهمیتی.
در همه جای دنیا تجمعات اعتراضی نسبت به
سفربرخیازمقاماتکشورهابرگزارمیشود،
البته تجمعات اینگونه درایران با سایر کشورها
تفاوتی بزرگ دارد .در مورد تجمعکنندگان
ایران باید گفت که آنها حضورشان مطابق با
عرفهایبینالمللینیست.
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از شینزو آبه
آبی گرم میشود؟!

حمیدرضا تقوا

زورآزمایی؛
قانون با بی قانونی

سید علی موسوی

عکس :ایسنا

از سخنان نخستوزیر ژاپن در تهران میتوان
کدهایی را دریافت کرد که مقصود این سفر
را مشخص میکند .همان طور که قبال نیز
تاکیدشده به نظر میرسد بیش از آنکه آبه
میانجی باشد آمده است تا مطمئن شود
درگیری در منطقه رخ نمیدهد

علیبیگدلی

کارشناسمسائلبینالملل

یادداشتها

صفحه 3

2

یادداشت 1

حاشیههایی
ازیک سفر

پادوهای
میانجیگر

امیر حسین ذاکری

16

16

16
خبر آخر

به تهران آمد .زیرا اینکشورها نگران افزایش تنش
میان ایران و آمریکا و به تبع آن تشــدید تنش
در منطقه خاورمیانه نفت خیز هســتند .چراکه
تشدید درگیری منجر به افزایش قیمت نفت در
اوپک شده و منافع اقتصادی این کشورها به خطر
خواهد افتاد .به همین دلیل مسائل مذکور سبب
شده که نخست وزیر ژاپن با هدف تنش زدایی به
ایران بیاید و بتواند تا حدی در کاهش مشکالت
موثر واقع شود .به هر روی ،شینزو آبه سیاستمدار
باســابقهای در ژاپن و عرصه بینالملل محسوب
میشود .او پس از مشاهده انعکاس نقطه نظرات
ایران در گفت وگــو با وزیر خارجه آلمان ،اذعان
کرد کــه برای میانجیگری به ایران نمیآید بلکه
بــرای روابط به تهــران میآیــد .بنابراین دیگر
اعتراض و تجمع چه مفهومی دارد؟! او هم مانند
سایر کشــورهای دیگر به ایران میآید ،اگر هم
بخواهد درباره میانجیگری صحبت کند مقامات
ارشــد کشــورمان خود در این باره باید تصمیم
نهایی را اتخاذ کنند .اگر مسئوالن خود مصلحت
بدانند که پیشنهاد میانجیگری را بپذیرند قطعا
این مهــم اتفاق خواهد افتاد .در صورت مخالفت
با این مســئله نیز به طور قطع با در نظر گرفتن
مصالح کشــور دیدگاه خود را نسبت به پیشنهاد
نخســت وزیر ژاپن اعالم میکنند .عالوه بر این،
سایر کشورهایی که نسبت به مواضع ایران درباره
میانجیگری تهران  -واشــنگتن آگاهی چندانی
ندارند با سفر به تهران و دیدار مستقیم با مقامات
کشورمان به مواضع ایران پی خواهندبرد .بنابراین
از آنجا که نخســت وزیر ژاپن عــاوه بر رئیس
گفتوگو
جمهور با مقام معظم رهبری هم دیدار و 
خواهد داشت ،هیچ دلیلی برای تجمع اعتراضی از
سوی برخی وجود نداشت .انتظار میرود مخالفان
قبل از هر اقدامی منافع کشــور را به ویژه در این
شرایط خاص در نظر بگیرند.

انا هلل وانا الیه راجعون

برادر گرامی
جناب آقای دکتر رضا امراللهی

باکمال تاثر درگذشــت برادر عزیزتان را تسلیت
عرض مینماییم .بــرای آن مرحوم علو درجات
وبرای جناب عالی وخانواده محترم ایشــان صبر
واجر مسئلت داریم.
بنیاد اندیشه و احسان توحید .اولیا .بیطرف .پاکنژاد.
تابش .داوودی شمســی .دهقانــی فیروزآبادی.
دوستحسینی .سیدعلیخاتمی .رضوی .سفید.
طالبی .کالنتری .موسوی بیوکی .نورباال

>معــاون وزیر خارجه روســیه اعالم کرد:
آمریکا فشــار علیــه رئیس جمهور ســوریه
را ادامــه میدهد تــا تالشهــای وی برای
عادیســازی اوضــاع در این کشــور را زیر
ســوال برد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،
ســرگئی ریابکوف ،وزیر خارجه روسیه اعالم
کرد :تحریمها یکی از ابزار آمریکا برای اعمال
فشار بر دمشق اســت تا شرایط را برای بشار
اســد و دولتش برای ادامه این کار دشــوارتر
کند/.ایسنا
>«احمد اویحیی» نخستوزیر سابق الجزایر
در رابطه با پرونده فساد وی از روز چهارشنبه
در بازداشت موقت به سر میبرد.شبکه خبری
اسکای نیوز در این باره گزارش داد که دادگاه
عالی الجزایر این حکم را روز چهارشنبه علیه
احمد اویحیی صادر کرد.حکم بازداشت موقت
نخســتوزیر ســابق الجزایر پس از آن صادر
شد که وی نتوانســت در دادگاه در خصوص
«هــدردادن اموال عمومــی و دادن امتیازات
غیرقانونــی» در دوره ریاســت جمهــوری
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور مخلوع این
کشور مدرکی ارائه کند/.فارس
>یک ســایت آمریکایی فاش کرد ،ابوظبی
یکی از تاجران خود را برای جاسوسی از کاخ
سفید در ســال  ۲۰۱۷به خدمت گرفته بود.
سایت اینترســپت آمریکا در گزارش مفصلی
اعالم کرد ،مسئوالن اماراتی راشد آل مالک،
تاجر این کشــور را مامور کــرده بودند علیه
دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
جاسوسی کرده و اطالعاتی از سیاستهای او
در قبال خاورمیانه را ارائه دهد/.ایسنا

