خبرنگاربهاصطالحاصولگراییکهرفتسیگاربکشداما....
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هربامداد در سراسر کشور
ممنوعیتواردات
بر رشد قاچاق لوازم خانگی دامن زد

چرا آزمایشهای موشکی کرهشمالی ترامپ را ناراحت نمیکند؟

نرمش
سوالبرانگیز

دامپینگ
در مرزهای غربی کشور
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ازمعلوالندرمقابلنهادریاستجمهوری

همان
مطالباتقدیمی
3

فریدونمجلسیدرگفتوگوباآفتابیزد
دربارهاظهاراتظریفدرفرانسه:

درمسیر
صحیحبودن
مذاکراتیعنیبه
آیندهخوشبینباشیم
11

روایت وزیر دولت دهم از
ماجرایخانهنشینی۱۱روزهاحمدینژاد:

حتیگریهکردیم
اما فایدهای نداشت
9

چرخشاماراتبهسویایران
بعد از یکدوره دوری؛
آیاروابطتجاریازسرگرفتهمیشود؟

همعمانباشد
هم امارات

برایادعاهایم
سندی ندارم!

کســری نوری :تا جایی که اطــاع داریم هیچ یک از دســتگاههای امنیتی
وظیفه سخنگویی خود را به این آقا واگذار نکردهاند
2

بیاحترامی
بهاستراماچونی؟

فرصت تجاری با امارات را
ازدستندهیم
مهدی پور قاضی
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

اخیرا هیئتهایی از کشور امارات برای مذاکره به
ایران آمدهاند که اگر چه برای مذاکرات سیاسی
به ایران سفر کردهاند اما پیش بینی میشود با
بهبود روابط سیاسی این کشور روابط تجاری نیز
بهبود پیدا کند .امارات در پی تحریمهای اخیر
آمریکا و ایجاد تنش با عربستان روابط سیاسی و
تجاری خود با ایران را کاهش داد.
این کشور با اقداماتی از جمله بستن حسابهای
ایرانیان و ایجاد مشکالتی برای ایرانیانی که در
این کشور اقامت داشتند و جلوگیری از انتقال
پول و کاال به ایران سختگیریهای خود را بهحد
اعال رســاند ،اما پس از تحوالت منطقه دوباره
تمایل به برقراری رابطه با ایران و از ســر گیری
روابط تجاری و اقتصادی را دارد.
امــارات در گذشــته مهم ترین کشــوری بود
که ما با آن مبادالت تجاری داشــتیم.در حال
حاضر مبادالت تجاری ما با عراق وافغانســتان
اســت و مبادالت کمتری با ترکیه و پاکستان
و آذر بایجان داریــم .روابط تجاریمان با کویت
و بحرین هم که تقریبا صفر اســت.بنابراین در
بین کشورهای منطقه امارات با توجه به روابط
سابق گزینه مناسبی برای ادامه روابط تجاری و
اقتصادی است .میتوان این اتفاق را بسیار مثبت
ارزیابــی کرد .موقعیت امارات با عمان و ســایر
کشورهای خلیج فارس بسیار متفاوت است.
اگر ما بتوانیم با تمام کشورهای منطقه ارتباط
تجاری مناسبی برقرار کنیم در شرایط تنگناهای
ارزی و نفتی کشور با ترک یک کشور از مناسبات
تجاری...
ادامه در صفحه 8

گزارش تحلیلی آفتاب یزد

هفتنکتهدربارهبرخوردبا

متخلفانخودرو
استیضاح وزیر کلید خورد

یادداشت 2

هوشنگفالحتیان

معاون برنامهریزی وزیر نفت

صنعت نفت در ايران با توجــه به دارا بودن اولين
ذخاير منابــع هيدروكربوري (مجموع نفت و گاز)
در جهان و ســابقه بيش از  100سال در اكتشاف،
توسعه و استخراج و بازرگاني نفت و گاز از اهميت
بااليي در حوزههاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
برخوردار است .اين در حالي است كه زنجيره ارزش
صنعت نفت حوزه وســيعي از صنايع باالدستي،
مياندستي و پاييندستي شامل اكتشاف ميادين
نفت و گاز ،توسعه ميادين ،بهرهبرداري از ميادين
و اســتخراج نفت و گاز ،خطوط لوله انتقال نفت و
گاز ( بعالوه ايستگاهها و پايانهها و ،)...پااليشگاههاي
نفتخام و ميعانات گازي ،پااليشــگاههاي گازي،
انبارهــا و مخازن ذخيرهســازي ،خطــوط لوله
انتقــال فرآوردههاي نفتــي و گازي و جايگاههاي
توزيع ســوخت ،طيف وســيعي از انواع مختلف
محصوالت پتروشــيمي و حتي در صنايع مرتبط
تكميلي از جمله روغنسازي ،قيرسازي و غيره را
در بر ميگيرد.
اين امر باعث شــده اســت كاالهــا و تجهيزات
و تكنولوژيهــاي مورد نياز صنعــت نفت و گاز
گستره وســيعي با بيش از  40هزار قلم كاال را در
بر گيرد .تأمين اين كاالها در ســالهاي گذشته
عمدتاً از طريق واردات و توليدكنندههاي خارجي
بــوده و توليد داخل نقش چندانــي در اين حوزه
نداشته است.
بر اســاس سياســتهاي كالن كشــور از جمله
سياســتهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران،
برنامههاي توسعه پنج ساله و بخصوص سياستهاي
كلي اقتصاد مقاومتي ،طي ســالهاي اخير تالش
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کسانی که خودروی گران
خریدندتکلیفشانچیست؟
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بازتاب عصبانیت سرمربی استقالل  به دلیل نبود مترجم
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گزارشآفتابیزددرواکنشبهاعتراضجمعی

نماینده ای که تاکید داشت
توقیف گریس  1در پی نفوذ جاسوسها
در وزارت نفت رخ داده در گفتوگو با آفتابیزد:

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

به باورهای ما
رحمکنید!
سید علیرضا کریمی

سردبیر

باورهای مان بند فالن وکیل و یا مسئول و
یا حتی همین خبرنگار به اصطالح ارزشی
که در جریان سفر ظریف وزیر خارجه به
اروپا رفت اما برنگشــت نیست لیکن حق
دهید که کمــی قلقلک مان بیاید!آخر مگر
ممکن است این مقدار فاصله باشد میان زبان
و عمل؟فیالمثل همین خبرنگاری که به گواه
بسیاری همواره هم صنفان جناح مقابل را به
ضدیت با نظام متهم میکرد و با نمایندگان
مجلس علیه شان مصاحبه میگرفت چطور
ممکن است در میان سفر وزیرخارجه به اروپا
غیباش بزند و خبر برســد که آری؛آقای
خبرنگار به اصطالح اصولگرا از تیم خبری
وزیر جدا شــده و یحتمل در خواســت
پناهندگی داده است!به حق چیزهای ندیده
ونشنیده!
ادامه در صفحه 8

یادداشتها

کره شمالی ابزار چین
در برابر آمریکاست

سید جالل ساداتیان

چشمانتظار
یک احوالپرسی ساده

آرزو سلطانی

وسيعي توسط وزارت نفت در جهت فعال نمودن
توليدات داخلي مرتبط با صنعت نفت و استفاده از
توان فني ،مهندسي ،ساخت و نصب داخلي صورت
گرفته اســت .اين امر از يــك طرف باعث كاهش
وابستگي توليدات به كاال و تجهيزات خارجي شده
و از ســوي ديگر رونق اقتصــادي و افزايش توليد
ملي ،اشــتغال و در سطح وسيعتر بهبود رفاه كل
جامعه را در پي خواهد داشت .در اين عرصه حاصل
فعاليتهــاي وزارت نفت تاكنــون خودكفايي در
بسياري از تجهيزات مورد نياز بوده است.
از ميان كليه اقالم مورد نياز صنعت نفت 10 ،گروه
كاالهاي مهم و راهبردي (از جمله تجهيزات درون
چاهي و سرچاهي ،انواع پمپها ،متههاي حفاري،
ابزارهاي اندازهگيري ،لولهها ،شــيرها ،ماشينهاي
دوار و پيگ هوشمند) تفكيك شده و بعنوان يك
پروژه مهم و ملي در اولويت برنامههاي وزارت نفت
قرار گرفته است.
در حــال حاضر بالــغ بر  50قــرارداد بامحوريت
شــركتها و توليدكننــدگان داخلــي (برخي با
مشاركت شركتهاي صاحب صالحيت خارجي)
منعقد شــده و چندين قرارداد به اتمام رســيده
و كاالها توليد و تحويل متقاضيان داخلي شــده
اســت .بر اســاس برنامهريزي انجام شده ،تمامي
اين تجهيزات پس از تأييد فناوري آنها بطور كامل
داخلي ســازي و بومي سازي شده و توان رقابت با
تجهيزات مشابه خارجي را خواهد داشت.
همچنين ،سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت
نفت ( )EPطراحي و ليست كاالها و تجهيزات مورد
نياز در ســامانه مذكور ارائه شده است .اين سامانه
درگاهي براي مراجعه توليدكنندگان و متقاضيان
كاالها جهت معرفي توليدات و كاالهاي مورد تقاضا
است تا شركتهاي ذيربط بتوانند با كمترين زمان
و هزينه مبادالت مربوطه را به انجام رسانند.
ادامه در صفحه 8

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

آرزو سلطانی

نیمروز اســت .از چالهها و دستاندازهای ناهموار
جاده میگذریم ،به مزار شهدای طوغری میرسیم.
برایم نام این مکان ناآشــنا اســت و تا بهحال به
گوشــم نخورده است میپرســم " :طوغری" اسم
روستا است؟ محسن مریدی که راهنمای من است
میگوید :نه اسم این گلزار ،طوغری است .شهدا و
اموات چند روستا را به این مکان میآورند.
دو اتاق خشــت و گلی قدیمی متروکه ،وسط این
گلزار و غسالخانهای تقریباً نوساز که شیشههای
آن فروریخته است نظرم را به خود جلب میکند.
میپرسم :آیا هنوز در این مکانها امواتشان را غسل
میدهند؟ مریدی جواب میدهد :نه این غسالخانه
مدت زیادی است که بالاستفاده مانده است و آن
اتاقهای خشتی محل زندگی دو شخصی بوده که
بعد از مرگشان همانجا دفن شدهاند و االن برخی
بر این باور هســتند که جــن در آن وجود دارد و
افسانههای زیادی در بین اهالی اینجا وجود دارد...
به کنار مزار شــهید حســن جعفریان میرسیم.
تاریخ شــهادت او  16آبان  1359اســت .مریدی
میگوید :این شهید ،اولین شهید جنگ تحمیلی
شهرستان رفسنجان است .میپرسم چرا این شهید
بر مزارش عکس ندارد؟ میگوید اینها همهشان
عکس داشتهاند بیشتر آنها عکسهایشان درون
کمدهــای آلومینیومــی بود که توســط دزدان
پایههایشان بریدهشدهاند و خانوادهها هم عکسها
را بردهاند.
مشغول صحبت در مورد تاریخ شهادت این شهید
هستیم و به مزار شهدای دیگر که برخی از آنها
در کنــار هم دفن شــدهاند ،میرویم (شــهیدان
علی عبدلی وارســته ،محمدرضا کامرانی ،عباس
عبداللهیدولتآباد).
پسر جوانی به سمت مان میآید .مریدی میگوید:
او پســر برادر شهید جعفریان است و برای دعوت
شما به منزلشان ،اینجا آمده است .میگویم کاش
برادر شــهید به اینجا آمده بود تــا دیگر مزاحم
خانوادهشان نمیشدیم .همسرم هم حرفم را تائید
میکند .بدون هر تعارفی این حرف را میزدیم.
اما مریدی میگوید :خیلی از خانوادههای شــهدا
از اینکه بدانند کســی یادشان میکند خوشحال
میشوند؛ چون آنها خیلی وقت است منتظر یک
ســر زدن کوچک هستند بهخصوص خانواده این
شهید که اولین شهید جنگ تحمیلی شهرستان
هم هســت اما کمتر از او یاد میشــود .به سمت
خانه برادر شهید حسن جعفریان که در روستای
همتآباد است به راه میافتیم.
مردی میانســال با قدی نسبتاً کشیده و تهریش
و سبیل ســفید ،با شانههایی پهن به استقبال ما
میآید .مریدی میگوید :برادر شهید ایشان است.
با آمدن او دو مرد دیگر هم برای خوشآمد گویی
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خونخواهیگروهبانان
درکشیکعصرگاهی!

امید مافی

یادداشت 3

چشمانتظار
یک احوالپرسی ساده

9

1

یادداشت ۴
میآیند .یکی برادر و دیگری پســر برادر شــهید
هستند .
وارد منزل میشویم .یکییکی اعضای خانواده خود
را معرفی میکنند .خواهر شهید هم حضور دارد.
برادر شــهید میگوید :کاش زودتر آمده بودید تا
وقتیکه مادرمان زنده بود.
سکوتی ســنگین فضا را دربر میگیرد ،نمیدانم
چه باید بگویم .بعد از گذشت چند لحظه خواهر
شهید میپرســد :چه شده که یاد ما کردهاید و از
کجا میآیید؟
مریدی برایشــان توضیح میدهد ...برادر و خواهر
شهید از بنیاد شهید ابراز گلهمندی میکنند که
تعداد زیادی از عکسهای برادر شهیدشان را از این
خانواده به امانت برده و به آنها پس نداده اســت
حتی یکسر به مادرشان هم نزده است.
برادر شهید میگوید :اولین شهید انقالب شهرستان
شــهید انصاری اســت و روز تظاهرات؛ من ،برادر
شهیدم و پدرم دیدیم که چگونه او را با تیر زدند؛
اما برادر من اولین شهید جنگ تحمیلی است.
عکــس دونفرهی قدیمــی از دو مــرد جوان که
یکی بالبــاس نظامی و دیگری با کتی که بر روی
دست انداخته است و دست همدیگر را گرفتهاند
قاب شــده بر روی زمین و به دیوار روبرویم تکیه
دادهشــده است ،نظرم را به خود جلب میکند .با
ک لحظهای من بهعکس ،برادر شهید
خیره شدن ی 
میگوید :آن عکس روبرویتان من و حسن برادرم
هستیم و عکس کنار دستتان پسرعمویم است که
او هم بعد از حسن شهید شده است.
برادر شــهید بهعکــس دونفره اشــاره میکند و
میگوید :من از حسن  5سال بزرگتر هستم ،تازه
از خدمت ســربازی آمده بودم مدتی نگذشته بود
که حسن به سربازی رفت .من در اصفهان خدمت
میکردم و حسن هم همانجا افتاد .حسن دیپلم
داشــت به همراه او اصفهان رفتم و سفارشش را
پیش سرهنگی که بودم کردم و این عکس را همان
موقع گرفتیم.
زمان زیادی نگذشت که حسن به دزفول اعزام شد
و همان موقع جنگ شــروع شد و بعد از گذشت
سهماه دو هفته مرخصی داشت که فقط یک هفته
به مرخصــی آمد و وقتی بــه او اصرار میکردیم
بماند ،میگفت مادرهای همرزمانم همچشم انتظار
فرزندانشانهستند”.
برادر شهید ادامه میدهد :از روستای ما و اطرافمان
برای مالقات او میآمدند .موقعی که میخواست به
جبهه برگردد من موتور  125داشتم و میخواستم
او را به شهر انار ببرم تا ازآنجا برود .تعداد زیادی از
اهالی روستا برای بدرقه آمده بودند آن روز تمام در
و دیوارهای روستا غم داشت ،همه گریه میکردند.
به انار رســیدیم منتظر آمدن اتوبوس و مشغول
خوردن بستنی بودیم که حســن گفت :به بابا و
ننه چیزی نگو اما من دیگر برنمیگردم و شــهید
میشوم چون امام حسین(ع) من را طلبیده است
(برادرم خواب ساالر شهیدان را دیده بود).
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خونخواهیگروهبانان
درکشیکعصرگاهی!
امید مافی

روزنامه نگار

نه توپهای تنبل ،نه دوآتشــههای ناراضی و
نه قاضیان منفعل،هیچ کدام ســبب نشــدند
تــا رونمایی دیرهنگام لیگ خواب از چشــم
قشــونهای میلیــاردی بربایــد و کشــیک
عصرگاهی گروهبانان مخمل ســبز را ملتهب
سازد و کشــتیهای غرق شــده را با اسکله
آشتی دهد.
لیــگ همانگونه کــه پیش بینی میشــد با
پاگشــایی ســرخها در آزادی کلید خورد تا
پیرمرد غریبه بــا پیراهن ســفید و کراوات
قرمز از ره نرســیده ،نیمچــه دور افتخاری
بزند و کاری کند که آتشــپارهها قصه مردی
بلندپرواز به نام پروفسور ایوانکوویچ را کم کم
فراموش کنند.
تــک گل قرمزهــا در آنســوی پایتخت اما
بــرای گرم کردن تنور لیــگ کافی نبود و از
ساقهای نجومی توپچیهای پرادعا ترانههای
حزن انگیــز بارها به گوش رســید تا معلوم
شود طلوع دیرهنگام لیگ هم نتوانسته روح
جنگندگی و خون خواهی و خوشبختی را بر
کالبد تیمهای حاضر در عرصه بدمد و کاری
کند که در گرمای تموز نبردهای رمانتیک در
قاب چشمها جا بگیرد.
یک روز پس از پاگشای سرخها در پایتخت،
سربازان جنتلمن ایتالیایی نیز در دامنههای
سهند نمایش پراشــتباهی را عرضه کردند و
بارها اسیر خط آتش سفیدهای ماشین شدند
تا استراماچونی کنار نیمکت پی ببرد که برای
تغییر دنیای الجوردیها به وقت بیشتری نیاز
دارد و نمیتوانــد به برگهای برندهای که در
آستین خویش پنهان کرده دل خوش کند و
گاهی نیز به ابرهای ناشناس متوسل شود.
لیگ در نمای نخســت چهره چشــم نوازی
نداشــت و جنــگ و خون و مویــه تیمهای
مغموم هم نتوانســت تب این لعبت آکنده از
بیم را به چهل درجه برساند و مرگ و زندگی
به وقت شهریور را با جذابیت گره بزند.
با این همه گریزی نیست جز آنکه شکیبایی
پیشــه کنیم و منتظر زنگهــای بعد بمانیم
و از شاگردان مدرســه لیگ بخواهیم گلوی
حریفان را بیشتر فشار دهند تا شاید ترسشان
فــرو بریزد و بیش از این بــه دیوارهای نمور
اضطراب تکیه ندهند.
ماللت مهم ترین چیــزی بود که لیگ آن را
در ساعت شلوغی عادالنه تقسیم کرد.روزگار
برزخی ایــن کارزارهای ســخت و صعب اما
اینگونه نخواهد ماند.دلها کمی تا قســمتی
روشن است!

