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هربامداد در سراسر کشور

جریمههایراهنماییورانندگیکجاهزینهمیشود؟
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درآمد روزانه
 500میلیونی
به لطف دوربینها

زیان مردم در نبود بازار رقابتی وانحصار خودروسازان

ممنوعیت واردات خودرو

لغومیشود؟
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آفتابیزدگزارشمیدهد

خصوصیسازی سالمت

تنهابرای20درصدمردم
آفتابیزدگزارشمیدهد
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اتفاقاتیکه
میتوانست فاجعه باشد
اما فضای مجازی
جلو آن را گرفت
3

حمالت تخریبی علیه دولت تدبیر با شدتی بیشتر ادامه دارد

داستان اتم

سرمقاله

تالش برای
قدرت بیشتر

رئیس جمهور ترکیــه گــفته است
چرانبایدسالحهستهایداشتهباشیم؟

اهداف پیداو پنهان اردوغان

صفحه9
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استراتژی مناسب ایران

برای کسب غنیمت
چیست؟

مهاجرت داور برجسته کشورمان به استرالیا

فغانیهم
رفت
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جزئیات گام سوم
کاهشتعهدات

ه محله شهرری هستم و هنوز هم
من بچ 
خانهام در این منطقه اســت و با افتخار
در شــهرری زندگی میکنم .اما خواسته
بچههایم این بود کــه بتوانند در محیط
دیگری تحصیل خــود را ادامه دهند .به
همین دلیل من هم اقامت کشور استرالیا
را گرفتــم و اولویت بــرای من تحصیل
فرزندانم اســت و اگر خودم هم بتوانم
قضاوت میکنم.

آغازراهاندازیزنجیره ۲۰تاییماشینIR۴
وگازدهیبهزنجیره ۲۰تاییماشینIR۶
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مشکل بیت موالنا
در قمارباز چاوشی

7

ادامه از همین صفحه:
 ...آن هنگام ســایر کشورهای منطقه در یک
مسابقه تسلیحاتی قرارگرفته و به دنبال سالح
هســته ای خواهند رفت .موضوعی که نظم و
ساختاری که در ان پی تی پیش بینی شده است
را به کلی ازهم میپاشد  .اگر ترکیه در واقعیت به
سمت سالح هسته ای گام بردارد و مانعی هم در
مقابل این کشور نباشد عمال میتواند خاورمیانه
را وارد بحران جدیدی کند .
البته دراین بین دو احتمال دیگر نیز مطرح است؛
نخست اینکه روابط بین الملل براساس منافع
کشورها و نزدیکی و دوری کشورها به یکدیگر
تعریف میشود  .در حوزه امنیت ملی آمریکا
گفته شده که دستیابی به سالح هسته ای توسط
کشورهای متخاصم یا احتماال متخاصم  ،تهدید
امنیت ملی آمریکا محسوب میشود اما ترکیه
جزو ناتوست و اینکه آیا آمریکاییها ترکیه را
نیز مانند ایران به عنوان تهدید بالقوه آمریکا تلقی
میکنند یا نه ،فعال مشخص نیست .
نکته دوم اینکه شــاید این اظهارات اردوغان
بازی جدیدی درمورد مسئله ایران باشد به این
معنا که ترکیه و اردوغان در اظهاراتشان جدی
نیستند و نمیخواهند به دنبال سالح هسته ای
بروند اما تالش دارند پیامیرا مطرح کنند تا
از این طریق افکار عمومیموضوع برجام را
جدیتر بگیرد .بــه عبارتی اردوغان به جهان
این پیام را مخابره میکند که اگر برجام از بین
رود ترکیه نیز به سمت هستهای شدن حرکت
خواهد کرد و البته ممکن است سایر کشورهای
منطقه نیز به سمت ســاح هسته ای بروند.
بنابراین باید در مورد توافق هســتهای اقدام
جدی صورت داد.

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

رویگاندو را سفید کرد

ادامهجنگتجاریچینوآمریکا

تالش برای قدرت بیشتر
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مهدی دادفر

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

بزرگترین خودروســازان کشــور کــه بالغ بر
 95درصد خودروهای کشــور را تامین و تولید
میکننــد ،متعلق به دولت هســتند و ســهم
واردات خــودرو تنها  9درصــد از خودروهای
کشــور اســت که به دلیل ممنوعیــت واردات
خودرو این ســهم نیز ملغی شده است تا دولت
در بازار خودرو رقیب بالمنازع نداشــته باشــد
و وزارت صنعت و برخــی وزارتخانهها و برخی
نهادها و مســئولین دولتی بتواننــد در قامت
هیات مدیره صنعت خودروسازی فضای رقابت
پذیری را مسدود سازند ونگذارند هیچ فعالیت
اقتصادی رقابت پذیری وجود داشته باشد.
دولت همواره اشــتغالزایی را بهانه میسازد در
حالی که بسته شــدن فضای واردات با توجیه
تولید و اشــتغال نه با واقعیت تولید واشــتغال
همخوانی دارد و نه با واقعیت بازار .ســالهای
ســال اســت که یک طرف کار دولت است که
رقیب فعاالن بخــش خودرو و بخش خصوصی
اســت وانحصــار دولت در این بخش وســایر
بخشــها باعث ایجاد انحصار خــاص و تدوین
قوانین ومقررات به نفع دولت شــده است .حاال
نمایندگان مجلس به این مســاله رسیدند که
واردات خودرو آزاد شود در حالی که از ابتدای
کار ممنوعیت واردات اشتباه بود و حاال به این
نتیجه رسیدند که ممنوعیت واردات خودروهای
سواری و کاری مانند ماشین آالت راهسازی و
اتوبوس و ...اشــتباه بوده است .سوال این است
که از ابتدا چرا مانع این مساله نشدند؟
ما مکاتبات زیادی با نمایندگان داشــتیم وآنها

فضای رقابت پذیری
خودرو از بین رفت

مهدی دادفر

مجید ابهری

قابل توجه
دولت

1

1

باید و نبایدهای افشای
هویت افراد در محاکم

12

آگاهی الزم را داشــتند اما آنها تمام قد جلوی
واردات خودرو ایســتادند .تنها کمیسیون اصل
 90مجلس با دیــدگاه واقع گرایانه ومنطقی و
علمیبا موضوع ممنوعیت واردات برخورد کرد
اما نمایندگان مجلس با ژســتهای ملی ضربات
زیادی با ممنوعیــت واردات به مردم زدند که
باعث شــد قیمت خودروی داخلــی باال رود و
شفاف ســازی در خودرو سازی نباشد و فضای
انحصاری محکم تر شود.
در حــال حاضر تولیــد خودروهای بی کیفیت
 405و  206و پراید و پرشــیا سالهاست ادامه
دارد .خودروهــای متوســط و رو بــه پایینی
که هیچ کیفیتــی ندارند.ما حتــی در صنایع
داخلی یک پلتفــرم از خودمان نداریم و حاضر
نیستیم شرکتهای خارجی را پای کار بیاوریم .
مافیای خودرو تمام قد در برابر تولید مناســب
خودرو ایســتاده که امیدواریــم به یمن حضور
رســانهها پرده از روی مفاســد آنها کنار رود تا
با هوشیارسازی همگان صنعت خودروسازی از
انحصار خارج و اصالح شود.

10
مخاطبان محترم و همراهان گرامی
پیامک09213553193:
(شبانهروز)
تماس09128197782:
(ساعت 6عصر تا 9شب)
روابط عمومیروزنامه آفتاب یزد
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امیرحسن نیازپور

یادداشت 2

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.

جاه طلبیهای اردوغان تمامیندارد .او زمانی
به فکر بازتعریف حکومت عثمانیها در ترکیه
با عنوان نئو عثمانی بود و امروز در سخنرانی
اخیرش با بیان اینکه ما هم میخواهیم به دنبال
سالح هستهای باشیم ،تالش دارد راه خود را
برای قدرت بیشتر در منطقه از طریق حرکت به
سمت سالح هسته ای هموارتر کند .
اما بدیهی است که این اظهارنظر او میتواند
نتایج و پیامدهایی نیز در منطقه داشته باشد.
این اظهارات ممکن است توجیه خوبی برای
سایر کشــورها از جمله عربستان سعودی ،
مصرو  ...نیز باشد تا بخواهند برای دستیابی به
سالح هسته ای تالش کنند و اقدامات خود را
دراین زمینه راحت تر توجیه کنند ،این همان
نگرانی است که ازدیرباز به آن اشاره میشد
اینکه اگر یک کشــور در منطقه به ســمت
سالح هسته ای برود..

یادداشتها

یادداشت 1

فضایرقابتپذیریخودرو
از بین رفت

قاسم محبعلی

کارشناس بینالملل

قابلتوجه
دولت
مجید ابهری
رفتارشناس

بعد از مشــکالت اقتصادی ناشی از تحریمهای
ظالمانه و غیرمنطقی آمریکا ،بسیاری از دلسوزان
و حتی نخبگان اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به
فکر راهها و روشهایی افتادند که خأل ناشــی از
تحریمها را در زمینههای اشتغالزایی ،کارآفرینی
و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه پر کنند .یکی از
شناختهشدهترین راهها و روشها در هر جامعه
در این مواقع و حتی در شــرایط عادی ،تقویت
و توســعه صنعت گردشــگری است که معموال
به غیر از گردشــگری فســاد محــور میتوانیم
ســه نوع گردشگری کالن و مباح را به شرح زیر
داشته باشیم:
 -1گردشگری طبیعت :شامل غارها  ،جنگلها و
مناطق ممتاز جغرافیایی  -2گردشگری زیارتی،
تاریخــی و فرهنگی  -3گردشــگری مبتنی بر
ساختههای انسان
حــاال که به خاطر نقش و اهمیت این صنعت در
اقتصاد کشورمان ،مخصوصا در شرایط حاضر که
سازمان میراث فرهنگی تبدیل به یک وزارتخانه
گردیده ،امیدواریم این تبدیل باعث فربه شــدن
بیجهت ســازمانی در آن نگشــته و در نتیجه
منجــر به کنــدی کار و آهســتگی حرکت آن
نگردد .تشــکیل معاونتهای تخصصی در حد
نیاز و ضرورت و جلوگیری از ازدیاد نیروی انسانی
غیرضروری که موجب طوالنیتر شدن داالنهای
دیوان ساالری گشــته و این صنعت را از کارایی
الزم ساقط میکند ،نکاتی هستند که باید مورد
توجــه وزیر این وزارتخانه قرار گیرد .ایشــان با
ســوابق مثبت و مناسب در زمینههای مرتبط با
گردشــگری  ،یکی از امیدهای پرکردن خألهای
درآمد نفتی بوده و بــا برنامهریزی و نظارتهای
قاطعانه میتواند کمک موثری به اقتصاد کشــور
کند .همانطوری که گفتم سه محور گردشگری
مباح ،عالقهمندان خاص و قابل توجهی در جهان
دارند که مطلقا دنبال عیاشــی و فساد نیستند.
آنها به خوبی با قوانین جامعه ما آشــنا هستند،
آنگونه که برای گردشــگری از انواع دیگر سراغ
کشورهایی میروند که با مشکالت قانونی مواجه
نباشند .رعایت قواعد و قوانین جاری در کشور ما
توســط اکثریت گردشگران ورودی نشان دهنده
این واقعیت اســت که بازدیدکنندگان غیرایرانی
فقط برای ماهیت گردشگری موردنظر خود ،رنج
سفر را پذیرفتهاند .گاهی مخالفتهای غیراصولی
با گردشگری در حدی است که نتوانستهایم حتی
برای رونق گردشگری داخلی و داشتن تفریحات
مشــروع آن ،ســرمایهگذاری و برنامهریــزی
داشته باشیم .صرف نظر از ضرورت رونق بخشی به
جذب گردشگری خارجی به عنوان یکی از راههای
دســتیابی به اقتصاد مقاومتی توجه به ضرورت
گسترش گردشــگری داخلی و پژوهش پیرامون

یادداشت 3

تنگناهایی که باعث آن گردیده ضروری اســت.
متاسفانه حتی گردشگران داخلی نیز در روزهای
تعطیل ،به جز چند شهر شمالی هدف دیگری را
برای ســفر خود تعیین نکرده و حتی در روزهای
طوالنیتر و ایام تعطیالت بیشتر چند کشور بدون
ویزا و همسایه را مقصد اصلی خود قرار میدهند
درحالــی کــه کمترین جاذبههای گردشــگری
را در وطن خود نمیشناســند .این کاســتیها
برای گردشــگران داخلی و حتی عالقهمندان به
محورهای ســهگانه گفته شده ،در سایر کشورها
نشــان از کــمکاری تبلیغاتی برای شناســاندن
جاذبههای گاهی منحصر به فرد کشــورمان دارد
درحالی که این صنعت به طور مســتقیم به ازای
هر گردشــگر ورودی برای  4تا  10نفر و به طور
غیرمســتقیم برای  15تا  18نفر فرصت شغلی
ایجاد میکند و این در حالی است که برای تولید
هر شغل در ایران به مبلغی بین  30تا  70میلیون
تومان ســرمایهگذاری نیاز است و ما در کشور به
 6میلیون شــغل پایدار احتیاج داریم که با یک
حساب سرانگشتی هزینههای نجومیاشتغالزایی
و کارآفرینی موردنظر آشــکار میشود .براساس
گزارش سایت رسمیسازمان جهانگردی ،در سال
رقم درآمد جهانگردی در جهان به  1159میلیارد
دالر رسیده که سهم کشور ما فقط  5دهم درصد
آن است در شرایطی که سرزمین ما بیش از 31
هزار اثر و جاذبه تاریخی ،زیارتی و فرهنگی دارد
و در فهرست  10کشور برتر جهان است .حتی از
نگاهدینیبایدتوجهکنیمکهقرآنکریمازپیامبر(ص)
میخواهــد که به مردم بگوید در زمین ســیر و
گردشگر نمایید و بنگرید چگونه خداوند آفرینش را
به وجود آورده است که این دستور همانا گردشگر
طبیعــی را هدفگذاری میکنــد .برای درصد
ناچیزی که با هدف بعضی از رفتارها قصد ســفر
مینمایند باید این وزارت نوپا ضمن شناســاندن
جاذبههای گردشگری کشــور اقدام به تجهیز و
آماده سازی زیرســاختهای الزم برای پذیرش
گردشگر نماید همچنین تشویق سرمایهگذار در
زمینههای بومگردی و گردشــگری طبیعی یکی
از گامهایی است که میتواند گردشگران داخلی و
خارجی را به بازدید از اینگونه نقاط تشویق نماید.
غارهای کتله خور ،علیصدر و امثال آن که حتی
برای بخشــی از هموطنان نیز ناشناخته هستند
میتوانند با معرفی در رســانههای تخصصی به
قطبهای جذب گردشگر تبدیل شوند.
ورود زائران شیعه از کشورهای همسایه به ایران
برای زیارت اماکن متبرکه حرکت چشمگیری در
افزایش درآمد کســب و کار در شهرهای مربوط
دارند که توسعه و بهبود زیرساختهای مناسب
میتوانــد این درآمدها را افزایــش دهد .مبادله
گردشــگر در محورهای فرهنگــی و طبیعی با
کشورهای دوست میتواند این صنعت را تقویت
کند .در نهایت ضمــن دعا برای موفقیت وزیر و
وزارتخانــه جدید ،امید اســت نظرات نخبگان و
دلسوزان مورد توجه ایشان قرار گیرد.

آیااردوغانبهدنبال
بمباتماست؟
رضا بردستانی
روزنامه نگار

ترکیه و آمریکا بر ســر منطقهای در شــمال
ســوریه ـ مرزهای جنوبی ترکیــه ـ به توافق
نرسیدند ،درست همان جایی که کردها تجمع
کردهانــد و این یعنی اردوغــان به آن چه در
سوریه میخواسته نرسیده حتی اگر بپذیریم
کــه هدف اصلی ورود آنکارا به غائله ســوریه،
حمایت از بشــار اسد بوده باشــد که اگر این
فرضیه را بپذیریــم در نهایت به یک تعارض
آشــکار در منافع ترامپ ـ اردوغان دست پیدا
خواهیم کــرد! زیرا ،اردوغان میخواســته از
کردها خالص شود اما آمریکا به دنبال سوریه
تجزیه شــده بود و حال نه آمریکا توانســت
ســوریه را با کنار زدن «اســد» تجزیه کند و
نه ترکیه توانست آمریکاییها را مجاب کند تا
دردسرهای تاریخی کردها را به خواست و اراده
اردوغان گره بزند!
اگرچه به نظر میرســید که اردوغان و ترکیه،
ســوار بر امواج سیاســتهای هوشــمندانه و
راهبــردی ،بازیِ ســه گانه ی آمریــکا ،اروپا
و بلوک شــرق ( چیــن ـ روســیه و اروپا ) را
در پیش گرفته و با بهره مندی از برخی اختالفات
و رقابتهای تسلیحاتی پیدا و پنهان؛ گاهی با
فشار بر روســیه ،آنها را مجاب میکند تا به
آنکارا ،اس ـ  400بفروشــند و گاهی با تهدید
آمریکا ،سوخوی 57روسی را جایگزین اف ـ 35
آمریکایی میکند و این یعنی ترکیه ،اگرچه به
گفته ی تحلیلگران ،در شــمال سوریه ،زورش
به کردهای تحت حمایت آمریکا نرسید اما در
عمل در حال عوض کردن زمین بازی است.
> چرا ترکیه نباید بمب اتم داشته باشد ؟

تحلیلهای ارائه شــده در رســانههای ترکیه
یعنی سنجش توانمندیهای جی ـ  31چین
و ســوخو ـ  57روســیه از یک سو و اف ـ 35
آمریکایی از ســویی دیگر؛ حکایت از آن دارد
که برای ترکیه ،قدرت نظامیمهم است آن هم
قدرتی که صرفــاً در نیروهای زمینی خالصه
نشــود .این فرضیه وقتــی میتواند جدی تر
دنبال شود که بتوانیم پاسخی به این پرسش
اردوغان بدهیم که میپرسد« :چرا ترکیه نباید
بمب اتم داشته باشد؟»
رسانهها اظهارنظر رجب طیب اردوغان ،رییس
جمهور ترکیه را « بی سابقه » تفسیر کرده اند
و در برابر این اظهارات که « :قبول نخواهد کرد
کشــورهای دارای سالح هستهای ،ترکیه را از
دستیابی به این قبیل سالحها منع کنند ،آنهم
زمانی که بســیاری از کشــورها نظیر روسیه،
اســرائیل و آمریکا عمال در برابر انواع و اقسام
تهدیدات نظامی-امنیتــی از مصونیت کامل
برخوردارند» .
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