شگردجدیدکالهبرداراندرفروشاقساطیخودرو
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هربامداد در سراسر کشور

آفتاب یزد پیشبینی کرد

آمریکا به دنبال ایجاد ائتالفی نظامی
با کشورهای عربی در منطقه است

گاندو «»2؛
ادامهتخریبدولت
با اسم رمز اشرافیگری

ماجراجویی جدید کاخ سفید
در خلیج فارس

5
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جزئیاتسفرمشاوردیپلماتیک
رئیسجمهوریفرانسهبهتهران

مقاماتخارجیبیشترازمسئوالنداخلی
نگرانسفرهایایرانیانهستند

نه توان
سفرداریم
ونهمسافرمیآید!
هرایرانیچقدرگوشت
درسالمصرفمیکند؟

3

سهمکمرنگگوشت
درسبد خرید خانوار
6

همهنه،شایدبرخیمجوزفعالیتبگیرند!

بیتکوین
در ایران جرم شد
وزیرارتباطات تشریحکرد

9

ریسکهایزیاد
پیشرویاستارتآپها

11

استعفاءسفیرحاشیهساز
انگلیسدرآمریکا
11

یادداشت 1

هدفآمریکا
از یک ائتالف
محسن جلیلوند

استاد حقوق بینالملل

آمریکا ادعا کرده اســت که درصدد تشــکیل
ائتالف نظامی بــرای تامین امنیت تنگۀ هرمز
گفتوگو با
و باب المندب اســت .آنها در حال 
شماری از کشورها هستند تا ببینند آیا میتوانند
با یکدیگر ائتالفی دراین زمینه شــکل بدهند و
قدمهای بعدی را در شــکل و شمایل نظامی و
پشتیبانی ادامه دهند؟ به هر حال اتفاقات زیادی
در خلیج فارس طی هفتههای گذشته رخ داده
اســت .به طوری که انگلیس هم از هم اکنون
کشــتیهای خود را با حمایت ناوهای جنگی
اسکورت میکند ،این ناامنی و تنش باعث شده
تا آمریکا حضور خــود را در خلیج فارس ادامه
دهد و در این راستا ائتالف سازی نیز بکند .دلیل
این ائتالف و حضور نظامی آمریکا اما یک چیز
مهمتر میتواند باشــد؛ کاهش قدرت ایران در
خلیج فارس .ایران تنها قدرتی است که در خلیج
فارس اوضــاع را کنترل میکند و قوای دریایی
ایران تســلط کاملی برمنطقه دارد .آمریکا برای
اینکه این نیرو را بشــکند نیاز به یک بهانه دارد
و از همین رو میخواهد ائتالف تشــکیل دهد،
بدیهی است که این ائتالف را هم با کشورهای
منطقه شروع میکند و کشورهای فرامنطقهای
را هم نیز به آن وارد خواهد کرد.
باید پذیرفت تشکیل این ائتالف ،تنشها را در
منطقه بیشتر خواهد کرد .اما باید منتظر آینده
بود و دید که به قول امریکاییها چه کسی دست
به ماشه میشود .هدف آمریکا از ائتالف در خلیج
فارس آن است تا حضور نظامیاش را در آن جا
گسترش بدهد.
ادامه در صفحه 2

روحانی :راهمذاکره

باز است

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

اصالحاتنیازمند
خودانتقادی و اصالح!

اوقات تلخ وزیر
از آمار نماینده مجلس
دربارهسلطانمسکن

خدایارسعیدوزیری

محمد اسالمی :کسی که این اطالعات را میدهد
منبع اطالعاتی خود را بگوید

آمریکاییها با دست پس می زنند با پا پیش میکشند
امانوئل بون مشــاور دیپلماتیک رئیسجمهوری فرانسه که برای دیدار با مقامات جمهوری اسالمی ایران در
تهران بســر می برد ،روزگذشته با «علی شمخانی» نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی و دبیر شورای عالی
امنیت ملی دیدار و درخصوص سازوکارهای اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در برجام و مسائل منطقهای و
دوجانبه با وی گفتوگو کرد.
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صفحه 6

دربارهساماندهی
کودکان کار

 8ساعت با
وزیرنفتعربستان
دعوا کردم

بابک خطی

بدها؛
بالی جان خوبها؟!

محمد ماکویی

سید علی بیگدلی

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

یادداشت 3

عدم وجود چشم انداز
در اینستکس پاسخ دهد .با توجه به اینکه انتظار
ایران ،نخســت فروش روزانه یک میلیون نفت به
برای تالش مکرون
اتحادیه اروپا و سپس برداشتن موانع مبادالت بانکی
سید علی بیگدلی
است؛ اتحادیه نمیتواند این خواستههای تهران را
تحلیلگرمسائلبینالملل
با توجه به فشــارهای عربســتان و آمریکا محقق
کند .عالوه بر این ،طبق مالقاتی که میان مکرون
ایران ،اتحادیه اروپا و آمریکا این روزها در وضعیت
و ترامپ در حاشیه گروه بیست صورت گرفت ،با
حساســی قرار گرفتهاند به ویــژه مکرون رئیس
توجه به اینکه فشــارها و تحریمهای ترامپ علیه
جمهور فرانســه همه تالش خــود را برای نجات
ایران موثر نبود ،کاخ سفید بسیار تمایل دارد که به
برجام به کار گرفته اســت که تا آنجا که مشــاور
نحوی تهران را به پای میز مذاکره بیاورد .بنابراین
دیپلماتیک خود را برای دومین بار به ایران فرستاد.
در چنین فضایــی ،کار مکرون برای نجات برجام
بر این اساس ،تالش مکرون برای نجات برجام به
بســیار دشوار است .اکنون هم که او نماینده خود
این دلیل اســت اگر برجام با شکست مواجه شود
را به تهران فرســتاده است به هیچ روی مشخص
این پیروزی نصیب دونالد ترامپ شده و فشارها بر
نیســت کــه او بــا چه
روی اتحادیه اروپا تشدید
پیشــنهادهایی به ایران
شده و به دنبال آن ،تفکر
ســطح انتظار ایــران از اتحادیه
آمده اســت و قرار است
گسترش
راست افراطی
اروپا تقریبا همان ســطح انتظار از
چگونه ایــران را راضی
انگیزه
کرد.
پیدا خواهد
آمریکاست .در واقع اتحادیه اروپا
کند تــا اقدامات خود را
برجام
نجات
برای
مکرون
باید موانع فــروش نفت و مبادالت
در برجام متوقف سازد.
به دلیل شکســتش در
بانکی را بــردارد امــا اروپاییها
از این رو ،چشــم اندازی
مقابل جلیقه زردهاست
دستشان بسته است
نســبت بــه ماموریت
و به همین خاطر هم او
نماینــده مکــرون در
برای حفــظ برجام قدم
مالقات با مسئوالن ایران دیده نمیشود و بعید به
پیش گذاشته اســت .در واقع او درصدد است که
نظر میرســد که او با دست پر به فرانسه برگردد.
هم از ســویی جلوی آمریکا و پیشروی ترامپ را
ســطح انتظار ایران از اتحادیه اروپا تقریبا همان
بگیرد تا ایاالت متحده به یک قدرت واحد تبدیل
ســطح انتظار از آمریکاست .در واقع اتحادیه اروپا
نشود .از سویی برجام را به عنوان یک پرستیژ برای
باید موانع فروش نفت و مبادالت بانکی را بردارد اما
اتحادیه اروپا در برابــر آمریکا حفظ کند و از این
اروپاییها دستشان به دلیل فشارهای آمریکا بسته
پیروزی در فرانسه در برابر فشار جلیقه زردها بهره
اســت و نمیتوانند کاری از پیش ببرند .از اینرو،
ببــرد .همچنین ،ایران را در برجــام نگاه دارد .اما
به نظر میرســد در صورتی خواســته اروپا مبنی
این در حالی اســت که مکرون چندان جای مانور
بر توقف گام دوم ایران قابل اجراســت که آمریکا
ندارد و تالشهایش آنطور که میخواهد به نتیجه
تحریمهای ایران را بردارد و اتحادیه اروپا اینستکس
نمیرســد .زیرا از یک ســو گرفتار فشار آمریکا و
را بــه طور کامل اجرایی کند .در این صورت ایران
عربستان سعودی است .از سویی هم برای او بسیار
اقدامات خود را در برجام کاهش میدهد.
دشوار است که بخواهد به همه خواستههای ایران

جناب آقای دکتر سیدابوالحسن ریاضی

جناب آقای دکتر سیدابوالحسن ریاضی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان

شادروان آقای حاج سیدهادی ریاضی
(پدر شهید سیدناصر ریاضی)
را تســلیت عرض نمــوده ،از خداوند
متعال برای ایشــان مغفرت و برای شما
و بازماندگان محترم صبر و ســامتی
مسئلت دارم.

شادروان آقای حاج سیدهادی ریاضی
(پدر شهید سیدناصر ریاضی)
را تســلیت عرض نمــوده ،از خداوند
متعال برای ایشــان مغفرت و برای شما
و بازماندگان محترم صبر و ســامتی
مسئلت داریم.

مدیرعامل محترم موسسه همشهری

منصور مظفری -مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد
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عدم وجود چشم انداز
برای تالش مکرون

2

سخن
در ریل جستجوی پیشرفت و توسعه پایدار کشور،
قرار میگیرند .بی اعتنایی به دردها و مشــکالت
مردم
مردم یعنی تســلیم ،به عبارتــی ،ناتوانی و دربند
رامین نخستین انصاری
و از دســت رفته خواهیم بود .برای مردم غمگین،
روزنامه نگار
زندگی و اعتماد راحت نیست .اگر یاد بگیریم وقتی
اشــتباهی از ما سر زد از مردم عذرخواهی کنیم و
روزنامه نگاران متواضعانه از مردم سپاسگزارند که با
همچنین یاد بگیریم وقتی از ملت عذرخواهی شد
اطمینان و اعتماد به این قشر ،مشکالتشان را آنان
به آنها احترام بگذاریم آن وقت خواهیم فهمید که
یادآوری میکنند و در این میان باید تالش بسیارکرد
عذرخواهی نشانه ضعف نیست ،نشانه شخصیت و
تا به انتظارات مردم پاســخ داده شود .به صراحت
شعور در جامعه است .سخن از سر مهر و بخشش و
باید گفت که هر چه سریعتر میبایست،معضالت
عقالنیت ،جامعه را به درخشندگی میرساند .نباید
و دردهای مردم را حل کرد .انتظار بر این است که
دائم از مردم ایراد گرفت ،بیاییم همیشه زیباییها
جامعه سیاسی در این امر مهم ،روزنامه نگاران را به
را ببینیم ،چشم زیبا بین همواره به ملت با عشق
عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت به رســمیت
و عطوفت رفتــار و نگاه
بشناسند .اگر شهروندان
میکنــد و آرامش را در
در آرامش باشــند ،تمام
نباید دائم از مــردم ایراد گرفت،
جامعهمستحکممیکند.
کشور آرام خواهد بود .در
بیاییم همیشه زیباییها را ببینیم،
مردم میخواهند کارهای
واقع آسوده خاطربودن
چشــم زیبا بین همواره به ملت
ســخت را وقتی آســان
شهروندانمنعکسکننده
با عشــق و عطوفت رفتار و نگاه
هستند و کارهای بزرگ
امنیــت در کشــور نیز
میکنــد و آرامــش را در جامعه
را وقتی کوچک هستند،
هست و سریع ترین راه
مستحکم میکند
جامعه سیاســی آنها را
برای کســب آرامش در
انجــام دهــد و در این
جامعه به دست آوردن
میان و در نهایت ترسوها هیچ وقت آغاز نمیکنند
اعتماد آحاد ملت است .به عبارتی دقیقاً همان کاری
و ضعیفــان هیچ وقت تمام نمیکننــد و برندهها
را باید انجام داد که بیشتر مواقع از آن وحشت وجود
هیچوقت کوتاه نمیآیند در غیر اینصورت فراموش
دارد .به عبارتــی این امر مهم منجر به موفقیت و
میشویم ،چنانکه انگار نبودید .مردم میخواهند که
آرامش در جامعه میشود .به جای اینکه بنشینید و
کشورآباد و خانهشان روشن باشد .بزرگترین درد ما
مردم را رصد کنید ،بروید و بگردید که مردم درد نان
نادانی نیست بلکه داشتن توهم آگاهی است .اگر ما
و بیکاری و تورم و گرانی و ...دارند .زیر نظر گرفتن
میدانستیم که چقدر میدانیم و چقدر نمیدانیم
دائمی مردم ،محبت ،زندگی و عشــق را در جامعه
کشور بهشــت میشــد .امیدواریم خداوند آنقدر
سست میکند .گاهی وقتها باید از تاریخ و گذشته
به کشــور برکت بدهد که همه ایرانیان سر سفره
پند گرفت .کشور به مردمانی مقاوم نیاز دارد .ملتی
نان داشــته باشند و امیدواریم عدالت اقتصادی به
که مشتاق و سرزنده و پرانرژی باشند و هر زمانی
نقطهای برسد که هیچ فقر و ناهنجاری اقتصادی
که از گفتن حقیقت نترسند و سرشار از استعداد
در کشور نداشته باشیم.
و عاطفه و مهربانی باشــند و در این راستا همواره

در روزها و هفتههای گذشته ،به طور مکرر
شاهد اظهار نظرهای برخی افراد منتسب به
جریان اصالحات درخصوص انتخابات آتی
مجلس شورای اسالمی و ابراز نگرانیهای
ایشان از عدم اســتقبال مردم از نامزدهای
اصالحات بودیــم .اظهارنظرهایی که باید
گفت از سوی آنانی که خود را از بزرگان
این جریان سیاسی تلقی میکنند و ظاهرا
آگاه از اوضاع سیاسی کشور هستند ،بس
عجیب و شــگفتآور است! یکی از لزوم
اقدامات امیدبخش فراکسیون امید در این
ماههای پایانی مجلس دهم سخن میراند،
دیگری از قصد اصالحات برای فرستادن
افرادی به مجلس در انتخابات آتی که به قول
ایشان یک سر و گردن از وزرای دولت باالتر
باشند میگوید و هم ایشان ادامه میدهد ...
ادامه در صفحه 11

یادداشتها

بیژن زنگنه:

یادداشت 2
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پرسنل چاپخانه شماره  3همشهری (روزتاب)

1

خبر آخر
> انصــاراهلل بــه بررســی توانمندیهــا و
قابلیتهای ســاحهای جدیــدی که اخیرا از
آنها پردهبرداری کــرد ،پرداخت .از جمله آنها
ک کروز بالدار و پهپادهایی با قابلیت طی
موش 
مســافت ۱۷۰۰کیلومتر هســتند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از شبکه المسیره ،یحیی سریع،
ســخنگوی ارتش و نیروهــای کمیته مردمی
یمن مــورد حمایت انصاراهلل در کنفرانســی
خبــری در صنعا اعالم کــرد :پهپاد هجومی
پهپاد  ۳در مســافتی بیــن  ۱۵۰۰تا ۱۷۰۰
کیلومتر پرواز میکنــد و در چندین عملیات
موفق کــه فرودگاههای عربســتان و امارات
را هــدف گرفتیم ،مــورد آزمایش قرار گرفت.
وی افزود :صماد  ۳با تکنولوژی پیشــرفتهای
متمایز میشــود بهطوریکه رادارها نمیتوانند
آن را رهگیری کنند .به گزارش ایســنا ،سریع
خاطرنشان کرد :صماد  ۳قابلیت انفجار از باال
تا پایین و برخورد مســتقیم به هدف را دارد و
حامل مقادیر قابلتوجهی مواد منفجره است.
> وزیر پیشین صنعت الجزایر با حکم دیوان
عالی این کشور به اتهام فساد بازداشت شد.
به گزارش ایسنا« ،یوسف یوسفی» وزیر پیشین
صنعت الجزایر ،با حکم دیوان عالی این کشور
به اتهام فساد بازداشت شد .این خبر را تلویزیون
دولتی الجزایر گزارش کرد .یوســفی آخرین
مقام الجزایر اســت که از زمان آغاز تظاهرات
در این کشــور در اعتراض به فســاد گسترده
بازداشت شده اســت .وی از آگوست ۲۰۱۷
تا مارس  ۲۰۱۹اداره وزارت صنعت الجزایر را
برعهده داشت .تلویزیون دولتی الجزایر گزارش
کرد که یوسفی متهم به «اتالف بودجه عمومی
و دادن امتیازهای غیرقانونی» شــده است ،اما
توضیح بیشتری در اینباره ارائه نداد.

