دورهمیبینتیجه اروپاییهادرموردبرجام
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هربامداد در سراسر کشور
گزارش آفتاب یزد از شرایط استفاده از ایرتاکسی در کشور

آفتاب یزد گزارش میدهد

تاکسی هوایی در ایران؛

چرا ارابههای مرگ
شمارهگذاریمیشوند؟

آری یا خیر؟
6
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امیرمحبیاندرگفتوگوبا آفتابیزد:

مردمحوصله
بازیهایسیاسی
اصولگرایان
واصالحطلبان
را ندارند
تحریمانتخاباتازسویاصالحطلبان
نزدیکبهصفراست
زیراخودکشیسیاسیخواهدبود
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سخنگویهیئترئیسهمجلس:

دو نماینده از وزرا
درخواستآپارتمان
کردهبودند

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

درخواستپامپئوبرایحضوردرتلویزیونایران!
رفتار دوگانه آمریکاییها کماکان ادامه دارد .نمونه آن اظهارات وزیر خارجه این کشور است؛
او از یکسو شروط خصمانه برای ایران میگذارد و از سوی دیگر ،خواستار حضور در صدا و سیمای کشورمان میشود

2

دیروز  از پژوی جدیدی رونمایی شد که گفته میشود
محصول روز اروپاست اما بومیسازی شده
از جمله موتور آن که تقویت شده سمند و  405است

پول  301بده
 405سوار شو!

صفحه 9

2

آمریکابرایوزیرخارجهکشورمان
ویزایمحدودصادرکرد

اگر قرار باشد به اسم تولید خودروی فرانسوی
پول تمام و کمال محصول با کیفیت از مشتری
گرفته شود و محصول در واقع سرهم بندی
شده و پلتفرمی باشــد چه کسی پاسخگوی
مصرف کننده اســت که پول گزافی را برای
خرید خودروی سرهم بندی شده می پردازد؟

ترس از
دیپلماسینرم
ظریف

یادداشت 1

کاهش
پساندازایرانیان
علیرضاحائری

اقتصاددان

یکی از مســائلی که در حال حاضر شــاهد آن
هســتیم کاهش میزان پسانداز ایرانیهاست.
به خصوص اقشــاری که درآمــد ثابت دارند و
حقوقبگیر و کارمند دولتی یا غیردولتی هستند،
از آنجایی که درآمدشان متناسب با میزان تورم
طی سالهای گذشته افزایش پیدا نکرده است،
نه تنها امکان پسانداز ندارند ،بلکه بسیاری از
آنها از پساندازهای قبلیشان استفاده کرده و
اندوخته قبلی خود را هزینه میکنند .شاید زیر
 5درصد افراد جامعه کــه از رانتهای موجود
بهره میبرند و روی بــه کارهای خالف دارند،
پسانداز نیــز دارند اما بــاالی 90درصد افراد
جامعه دیگر توان پسانداز را ندارند.
مســئله پسانداز کــردن بیشــتر در ایران و
کشــورهای شرق آســیا و ترکیه و کشورهای
عربــی عمومیت دارد .این امر در کشــورهای
اروپایی و آمریکایی میزانش کمتر است چرا که
نظام خدمات و تامین اجتماعی در این کشورها
بسیار قوی است و افراد نگرانی از آینده خود و
فرزندانشان ندارند.
اما در کشــوری مانند ایران که نظام خدمات
اجتماعــی و تامیــن اجتماعی قــوی ندارد،
زندگــی افراد بــه خصوص قشــر حقوقبگیر
تامین نیســت ،در نتیجه مــردم نگران آینده
خود و فرزندانشــان هستند و این مسئله آنها
را به ســوی پساندازکردن برای تامین آینده
خود ســوق میدهد .عدم تامین امنیت مالی و
خدمات اجتماعی مردم ما را به ســمت خرید
ملک ،سکه و...
ادامه در صفحه 2

سرمقاله

تحقیقوتفحص
نمایندگان از خود!
سید علیرضا کریمی

سردبیر

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس افشا
کرد که برخی از هم صنفان او در قبال گرفتن
آپارتمان از وزرا از اســتیضاح آنان کوتاه
میآیند!طبیعی بود با توجه به اینکه در آستانه
فصل انتخابات هستیم آقایان ساکن بهارستان
جوش و خروش کنند!تکذیب پشت تکذیب
که چه کسی این حرف را زده؟!هرکی گفته
غلط گفته و چنین نیســت.حتی فراکسیون
اصالحطلباننیزنامهاینوشتبههیئترئیسه
تاجزییاتماجرابرمالشود.البتمشخصبود
نگارندگان نامه فوق برآن بودند تا القا کنند که
دامن پارلمان از این مباحث پاک است.هرچند
برای بنده و بسیاری مشخص نیست اگر اشتباه
گفته شده پس چگونه این همه طرح استیضاح
نوشته میشود و تا پای طرح در صحن علنی
هم میرود اما در نهایت ملغی میگردد.
ادامه در صفحه 5

یادداشتها

خروج از برجام
به دلیل لجاجت

فریدون مجلسی

یادداشت 2

خروج از برجام
به دلیل لجاجت
فریدونمجلسی

تحلیلگرمسائلبینالملل

دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا طی
دو ســال اخیر ،بسیاری از قراردادها و مصوبات
منعقد شــده در دولت اوباما را لغو کرده است
که خــروج یکجانبه از برجام و نیز لغو مصوبات
اوباماکر از زمــان روی کار آمدن او تا به امروز
نمونهای بــارز از اقدامات آمریکا بوده اســت.
به نظر میرسد خروج ترامپ از برجام به دلیل
لجاجت و حســادت به اوباما بوده است .چراکه
باراک اوباما تقریبا فردی متعهد بوده اما ترامپ
این خصوصیت را ندارد .امری که روز گذشــته
سفیر مســتعفی انگلیس در واشنگتن نیز طی
گزارشی محرمانه گفته است که قرارداد برجام
به دلیل خصومــت ورزی ترامپ با باراک اوباما
لغو شده است.
در حالــی که خروج واشــنگتن از قراردادهای
بینالمللی به ویژه برجــام نه تنها برای ایاالت
متحده آمریکا ســودآور نبــوده بلکه به جایگاه
بینالمللی آمریکا صدمات بســیاری وارد کرده
و اساسا جایگاه و اعتبار این کشور را در جامعه
جهانی زیر سوال برده است.
در حالی که آمریکا در دولتهای گذشته تالش
کرد به تعهدات و معاهــدات بینالمللی پایبند
باشــد اما امروز دونالد ترامپ بــدون توجه به
عواقبش به بهانه بی فایده بودن این قراردادها،
از آنهــا خارج میشــود .در این میــان ،برجام
یکــی از قراردادهای مهمی به شــمار میرفت
که در شورای امنیت ســازمان ملل به تصویب
رسید.
امــا رئیس جمهور آمریکا که کمترین اهمیتی

یادداشت 3

هم به آبرو و اعتبار آمریکا نمیدهد از آن خارج
شــد .چراکــه او تنها به دنبــال جلب رضایت
اســرائیل اســت و برای خشــنودی این رژیم
دســت به هر اقدامی میزند .امــا دموکراتها
اگرچه به خاطر اســرائیل به محدودیتهایشان
علیه ایران ادامه میدهند اما هیچ گاه به دلیل
جلب رضایت این رژیم ،جایگاه کشورشــان را
زیر ســوال نمیبرنــد .از این رو ،اقــدام دونالد
ترامپ در خروج از برنامه جامع اقدام مشترک
به هیچ روی عقالنی نبوده است.
در حالی که فارغ از اینکه برجام درســت است
یا نادرست ،ترامپ میتوانست آن را حفظ نگاه
دارد و در عیــن حال ،تحریمهــای ظالمانه را
بدون خروج از توافق هســتهای اعمال کند .در
زمــان اوباما هم برخی از ایــن تحریمها اعمال
شــد؛ به ویژه او پس از اینکــه ایران به نحوی
تجارت با آمریکا را ممنوع کرد ،اوباما نیز متقابال
از همان زمان محدودیتهایی علیه ایران اعمال
کرد .به هر روی ،خروج یکجانبه ترامپ از برجام
به دلیل خصومت با دولت اوباما اقدام عقالنی و
درستی نبوده است.
چراکه مسئله اصلی میان ایران و آمریکا چه در
صورت خروج از برجام و یا در صورت ماندن در
آن به هر روی در جای خود باقی بود .جو بایدن
که معاون باراک اوبامــا بود و اکنون کاندیدای
ریاست جمهوری اســت و شانس بسیار زیادی
هم برای پیروزی در انتخابات  2020دارد ،اخیرا
اعالم کرد چنانچه رئیس جمهور شوم تعهدات
آمریــکا را میپذیرم و به برجــام بازمیگردم.
امروز دموکراتها و برخی سیاستمداران آمریکا
به خوبی دریافتهاند که خروج از برجام تصمیم
آگاهانه و درســتی نبود .اما بازگشت آمریکا به
برجام هم به مفهوم روشــن شدن تکلیف ایران
نیست.

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:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

ضعفدیپلماسیبازرگانی
در گمرک شرق
محمد ولی آقا نور

کارشناس مدیریت گمرکی

مشکالت گمرکی با افغانستان از جمله موضوعاتی
اســت که ماههای اخیر مشــکالتی را برای تجار و
بازرگانان کشور فراهم کرده است .با اینکه روابط ما
با افغانستان خوب و مثبت بوده و ایران سالها میزبان
برادران افغانستانی در دوران جنگ بوده و هست ،اما
از چند ماه پیش تا به امروز گمرک افغانستان در مرز
مشترک با ایران مشکالتی را برای تجار و بازرگانان
فراهم آورده که نیاز به تعامل مســئوالن دو کشور
برای حل و فصل این مشکالت ضروری است.
این در حالی اســت که ایران فرصتهای اقتصادی
خوبی در چابهار در اختیار افغانســتان قرار داده اما
با این وجود متاسفانه همکاریهای مرزی و گمرکی
این کشور همسایه با ایران در وضعیت مطلوب و قابل
قبولی به سر نمیبرد.
این مشــکالت به غیر از مسائل الینحلی است که
این روزهــا در بخش ترانزیتــی در مرزهای ایران
و افغانســتان با آن روبرو هستیم و به نظر میرسد
مطابق قرائن موجود ،مسئوالن افغانستان همکاری
الزم را در بخشهای ترانزیتی با ایرانیها ندارند .این
در حالی است که مسئوالن گمرکی ایران بارها بر
اهمیت ارتقای نقش کریدورهای ترانزیتی میان دو
کشــور تاکید کردهاند اما تا کنون در عمل نتیجه
قابلقبولی بدست نیامده است.
متاســفانه در شــرایط فعلی عــدم بهرهمندی از
پتانسیلهای اقتصادی در روابط بینالمللی باعث
شده که حتی برخی کشــورهای همسایه نیز در
همکاری ترانزیتی با ایران سهلانگاری به خرج دهند،
این مشکالت در حالی است که روزانه بیش از ۴۰۰
دستگاهکامیونترانزیتازسمتپایانهمرزی،منطقه

محمد ولی آقا نور

بگذارید
کیارستمیبخوابد
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یادداشت ۴

ویژه اقتصادی دوغارون و بازارچه مرزی به ســمت
کشور افغانستان تردد دارند که نبود زیرساخت الزم
درگمرکافغانستان،ظرفیتپذیرشکشورهمسایه
را به حداقل رسانده است.
اما نکتــه حائز اهمیت اینکــه در حالی در بخش
گمرکی و ترانزیتی با افغانســتان دچار مشــکل
شــدهایم که از یک سو به علت عدم تحرک کافی
مسئوالن مرتبط در ایران برای مذاکره و حل و فصل
موضوع اقدام چندانی صورت نگرفته و از سوی دیگر
ضعف دیپلماســی منطقهای کشور به خصوص در
بخش شــرق به وضوح قابل لمس است .از رهگذر
نبود چنین دیپلماسی فعالی ،در دولت افغانستان
تصمیماتی گرفته میشود که حقوق تجار و بازرگانان
ایرانی فعال در این بخش به کلی نادیده انگاشــته
میشود .درگذشته مسئوالن مرزی طی نشستهای
یک ساعته مشــکالت بزرگی را حل میکردند؛ اما
امروز هنوز نتوانســتهایم در حوزه افغانستان ،جاده
بین دو گمرک را حل کنیم .در حوزه ترکمنستان
نیز اگر دیپلماسی ما فعالتر و روابط پررنگتر بودند،
این گرفتاریها نباید به این شکل و به این سرعت
ایجاد میشدند .در شرایط فعلی و با توجه به اینکه
افغانستان منافع خوبی در بهره گیری از بندرچابهار
برای توســعه اقتصادی خود دارد ،ضروری است با
دیپلماسی کارآمد تری این موضوع به طرف افغان
گوشزد شــود که ضروری اســت منافع مشترک
اقتصــادی دوطرفه در روابط گمرکــی و بازرگانی
دوکشور رعایت شود و افغانستان نیز متقابال توجه
کافی به روابط اقتصادی با ایران داشته باشد.
به نظر میرســد برای حل این مشکالت نیازمند
یک دیپلماسی موثر در مجامع بینالمللی منطقهای
هستیم و امید داریم در نشستهای مشترک میان
مسئوالن دو کشور ،اینگونه مشکالت از سوی طرف
ایرانی مطرح و برای حل و فصل آن چارهاندیشیهای
الزم صورت بگیرد.

خبر آخر
>«گنگ شائونگ» ،ســخنگوی وزارت خارجه
چین ،در نشســتی خبری با اشــاره به افزایش
تنشهــا در منطقه گفــت« :در میانه تنشهای
اخیر در زمینه مسائل هستهای ایران ،طرفهای
برجام از جمله کشورهای اروپایی تالش بسیاری
بــرای میانجیگری و صلح صورت داده اند .چین
بسیار نگران وضعیت فعلی است .برای کاستن از
تنشها با طرفها ارتباط داریم ».به گزارش پایگاه
اینترنتــی وزارت خارجه چین ،وی ادامه داد« :ما
باور داریم که اجرای کامل و مؤثر برجام یگانهراه
ممکن برای کاســتن از تنشها و حل مســئله
هستهای ایران است .در شرایط فعلی ،طرفهای
درگیر باید آرامش خــود را حفظ کنند ،خوددار
باشــند و در چارچوب برجام با یکدیگر گفتوگو
کننــد .در این مدت ،طرفهــای درگیر باید به
مسئولیتهای خود پایبند بوده تا اثربخشی این
توافق حفظ شود/».ایلنا
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ضعفدیپلماسیبازرگانی
در گمرک شرق

حسین بختیاری
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>رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه
در گفتوگو با ســردبیران موسســات رسانهای
ترکیه اظهار کرد :ترکیه همزمان با آوریل ۲۰۲۰
کل سامانههای اس ۴۰۰ -را تحویل میگیرد .به
گزارش روســیا الیوم،وی درباره دالیل خرید این
ســامانهها گفت :ترکیه این سامانهها را نخریده
کــه برای جنگ آماده شــود بلکه آنهــا را برای
حفظ صلــح و امنیت ملی خود خریده اســت.
رئیسجمهــوری ترکیه نیاز کشــورش به خرید
ســامانههای اس ۴۰۰ -را به لــزوم ممانعت از
رویدادهای کشورهایی نظیر کویت ،قطر ،عراق،
سوریه ،یمن و غیره نســبت داد و گفت :ترکیه
با خرید اس  ۴۰۰ -برای جنگ آماده نمیشــود
بلکه هدف از خرید این سامانهها تضمین امنیت
و صلح کشورمان است ،گامهای دیگری هم برای
بهبود توانمندی نظامی و دفاعی با همین دیدگاه
داریم/ .ایسنا

دربارهشوخی
امینحیایی
حسنمعظمی

کارشناسرسانه

شــوخی امیــن حیایی بــا ساســان پرکان
شــرکتکننده اهــل چابهار بعــد از تعریف
خاطــرهاش در مورد گیــر کردنش در حمام
که میگوید«تا ســفید نشــدی بیــرون نیا»
را بســیاری در فضای مجازی ،نژاد پرســتانه
قلمداد کردنــد اما با توجه بــه روحیاتی که
از امیــن حیایی میشناســیم ،باید گفت که
حرف این بازیگر صرفا یک شوخی بوده است.
معمــوال در برنامههای ایــن چنینی حتی در
برنامههای خارجی ،از این دســت شوخیها
برای فان شــدن برنامه وجــود دارد .بنابراین
شوخی امین حیایی با شرکت کننده سیستان
و بلوچســتانی را نمیتوان اشاعه نژاد پرستی
دانست .به این دلیل که تاریخ کشورمان نشان
داده است که تمام قومیتهای ایرانی در یک
هم زیســتی مسالمتآمیز به ســر میبرند و
نژاد پرســتی در بین مردم ایران سابقه ندارد
بنابراین نژاد پرســتی اصال موضوعیت ندارد
چــون ایرانیان چنین روحیهای برای اشــاعه
نژاد پرســتی ندارند .کما اینکه بســیاری از
اقلیتهای مذهبی در کشــورمان به آسودگی
و در کمــال آرامش زندگــی میکنند و هیچ
مشکلی هم ندارند و حتی خودشان هم به این
موضوع اذعان دارند .تاکید میکنم در شوهای
تلویزیونی احتمال چنین شــوخیهایی برای
فان شــدن وجود دارد بنابراین اینکه کاربران
فضای مجازی بیاینــد و به این موضوع دامن
بزنند خیلی حرفهای نیست.
اما یکی از مشکالت اساسی که امروز تلویزیون
با آن مواجه است ،نبود مجری حرفهای است.
اگر دقت کرده باشــید بسیاری از بزرگان هنر
کــه مجالی برای گپ و گفت پیدا میکنند به
این موضوع اذعان دارند که بزرگترین مشکلی
کــه تلویزیون دارد این اســت که برای جذب
مجریان حرفهای هزینه نمیکند و مجریانی که
پا به سن گذاشتند از دایره خارج شدند و آنها
هم که امتحانشــان را در این حوزه پسدادند
ممنوع التصویر هستند .تلویزیون برای اینکه
ماجــرا را برای خــود ارزان تمــام کند روبه
هنرمندان درجه دو و ســه سینما و تلویزیون
که به نوعی خودش آنها را تربیت کرده ،آورده
است و مجریان کار بلد در حاشیه قرار گرفتند.
از سوی دیگر یکی از آیتمهای اصلی مجریان،
تسلط و اشراف داشتن به اجراست .اگر مجری
چنین تســلطی بر موضوع و کالمش نداشته
باشد طبیعی است که برای رسانه حاشیه ساز
میشــود .با توجه به وضعیتی که امروز وجود
دارد این موضوع کامال اجتناب ناپذیر است.

