حرف حساب یک سلبریتی

پگاهآهنگرانی:ماچکارهایمکهاظهارنظرکنیم؟

3

هربامداد در سراسر کشور
رهبر انقالب اسالمی :

گفتوگوی آفتاب یزد با یک مخترع و کارآفرین:


همهمسئوالنمعتقدند
درهیچسطحیباآمریکا
مذاکرهنخواهدشد

اگر اینجا اهمیت ندهند
به پیشنهاد قطر فکر میکنم

5

امان از عطسه ایران
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دوامآوردنپایتختدرزمانبحران
زیر سوال است

تابآوریتهران
کمتر از  ۵۰درصد

نگاهیبههمهاظهارنظرات
پیرامونحملهپهپادی
به تأسیسات نفتی
آرامکوعربستان

3

بررسیگامپنجم
برایهمکاری
در سوریه

باوجودثابتنگهداشتنقیمتسوخت
وپرداختیارانه

دولت روحانی مثل پدر
خانوادهای است که شغل خود را
از دست داده است

6

برخیرهبران
جریاناصالحطلبی
درگیر بازی قدرت
شدهاند

علیمیارمحمدی

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس

قیمت بلیت هواپیما با وجود کاهش قیمتها باز
هم گران اســت .دولت در بخشهای مختلف به
مردم از جمله بخش ســوخت یارانه پرداخت
میکند تا بجــز دو ایرالین دولتــی ،بقیه که
خصوصی هستند ،بتوانند شرایط مالی خود را
در تحریمهــا مدیریت کنند چرا که در صورت
قطع ناگهانی یارانه ســوخت بــه ناگاه قیمتها
جهانی شده وبه طور طبیعی ایرالینها ناچارند
قیمتها را تصاعدی باال ببرند.
برای حذف یارانه ســوخت و حتی آزاد سازی
نرخهــا باید این کار بــه تدریج صورت گیرد.
ما با مشــکل تحریمها ونبــود قطعات یدکی
روبرو هســتیم و شــرکتها به تنهایی قادر به
تامین این مساله نیســتند بنابراین وضعیت
بنگاهداری دولت بایــد به تدریج کاهش یابد
و ارائه خدمات به بخش خصوصی هواپیمایی
باید مدیریت شود.
در حال حاضــر قراردادهایی وجــود دارد که
بخشــی از آنها بر عهده دولت وبرخی برعهده
ایرالینهاست .دولت در عین حال باید به فکر
مردمی که بلیت هواپیما میخرند باشد چرا که
بسیاری از افراد برای کارهای اداری و پزشکی
و خدماتی و ...ناچار به مســافرت به پایتخت و
یا سایر شهرها هســتند وانصاف نیست نصف
حقوقشان را برای یک بلیت رفت وآمد بپردازند.
در صورت حذف یارانه ســوخت و عدم نظارت
ممکن است قیمت بلیتها افزایش چشمگیری
پیدا کند.
ادامه در صفحه 9

صباحزنگنه

کارشناسمسائلخاورمیانه

11

صفحه 4

پنجمین اجالس ســران کشورهای ایران،
روســیه و ترکیه در آنکارا ،برای حل و
فصل مشــکالت ســوریه برگزار شد و
روسای جمهوری این  3کشور بر برگزاری
ششــمین اجالس ایران ،روسیه و ترکیه
برای حل بحران سوریه در تهران موافقت
کردند.
اما نشســت پنجم درحالی برگزارمی شد
که هم وضعیت سوریه نسبت به چهارمین
اجالس و هم وضعیت این ســه کشور
نسبت به آن زمان تفاوتهایی داشته است.
اینبار شرایط سوریه نسبت به قبل آرامتر
است و برعکس شرایط منطقه ملتهب تر.
نتیجه نشست پنجم نیز با نشستهای دیگر
تفاوت داشت و آن حل برخی اختالفات به
ویژه در بحث تدوین قانون اساسی است.
ادامه در صفحه 9

یادداشتها

دغدغهسازی
برای ظریف

رامین نخستین انصاری

2

معادلهقیمتبلیتهواپیما
ومشکلایرالینها

علیم یارمحمدی

1

چگونه مناسک عاشورایی را
پاس بداریم
جعفر بای

11

معادلهقیمتبلیتهواپیما
ومشکلایرالینها

مسائل حل شده
درنشستپنجم

اگر دولت قبل بر سرکار بود
االن دالر باالی  20هزار تومان بود

نرخبلیتهواپیما
همچنانباالست

یادداشت 1

سرمقاله

قطار دولت روحانی
دچار راهزنی شده است

11

محمدرضا تاجیک:

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

داریوش قنبری فعال سیاسی اصالحطلب
در گفتوگوی تفصیلی با آفتاب یزد:

گزارشتحلیلیآفتابیزد
ازاجالسمشترکروسیه،ایرانوترکیه

9

یادداشت 2

چگونهمناسکعاشورایی
را پاس بداریم
جعفر بای

آسیب شناس اجتماعی

راز جاودانگی امام حســین (ع) در آن اســت که
تمام عشقهای کوچک را به پای بزرگترین عشقی
که میتوان متصور شــد ،ریخت .با آرزوی قبولی
عزاداریهای عاشقان آزادی و آزادگی که به عشق
ســاالر شهیدان امام حســین (ع) از هیچ تالش و
کوششــی دریغ نکردند و ایام عاشورای حسینی را
به زیباترین شکل پاس داشتند.
گذر زمان و تغییر و تحوالت افکار و اندیشــهها از
یکسو و دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی از سوی
دیگر زمینه دگردیســیهایی را در اجرای مناسک
مذهبی فراهم میکند که اگر به درستی نظارت و
مدیریت نشود موجب بدعت در انجام آنها میگردد.
مهمترین آفتی که مراسم پرفیض عاشورایی را تهدید
میکند ،دولتی شدن انجام این گونه مناسک مذهبی
است .حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بارها
این نکته مهم را یادآور شــدهاند و تاکید بر مردمی
ماندن اجرای همه مراســم مذهبــی را نمودهاند.
دخالت مدیران دولتی به تدریج عقبنشینی حضور
مــردم را در پی دارد و این کار به جای اینکه باعث
رویش و پرفروغ شدن اینگونه مراسم شود ،باعث
کمرنگی حضور مردم به علــت مداخالت عناصر
اجرا میشود مخصوصا در مناطقی که عزاداریها
به شیوههای بومی -محلی و به صورت سنتی اجرا
میشود دخالت مدیران غیربومی مشکالتی را فراهم
میکند که آسیبهای جدی بر چگونگی اجرای آنها
وارد مینماید .تغییرات عجیبی که در ریتم و آهنگ
و شیوه خوانش برخی از نوحهها پدید آمده که بستر
انحرافی بزرگ را رقم میزند .تنزل محتوای نوحهها
و اشعاری که به همراه واژگان سخیف و ناشایست از

سوی برخی خوانده میشود زنگ خطری برای انجام
اینگونه مناسک اصیل و ناب مذهبی است.
در ایــن خصوص باید عوامــل ذیربط با حضور به
هنگام و مداخله و نقش آفرینی در اینگونه مناسک
شکوهمند مذهبی متعهدانه وارد شده و در انجام
هرچه بهتر آن مسئولیت خطیر خویش را ایفا کنند.
اعمال سلیقههای شــخصی و عدم بهرهگیری از
خرد جمعی و بیتوجهی به پیشنهادات دریافتی از
سوی مردم بستر نامناسبی را برای اجرای اینگونه
مراسم معنوی فراهم میسازد و موجب ریزش نسلی
میشــود که به شــدت به انجام اینگونه مناسک
نیازمند هستند .قیام امام حسین (ع) سیاسیترین
اعتراض تاریخ است ولی نباید مناسک آن دستخوش
آفت سیاست زدگی گردد و برخی از این موقعیت
طالیی سوءاستفاده کرده و با خودنمایی به تبلیغات
زودهنگام انتخاباتی دست بزنند تا شاید بتوانند با
جلب توجه مردمی اندک رایی را کسب کنند.
در برخی از مناطق که ســالیان طوالنی ،مراســم
عاشورایی با مدیریت هیئت مذهبی و حمایتهای
مردم به بهترین شــکل اجرا میشده اینک حضور
رسانه ملی و پخش مستقیم از مراسم برای برخی
از مدیــران دولتی بهانهای را فراهم ســاخته تا با
مداخلههــای خود مدیریت ارزشــمند مردمی را
کمرنگ کنند جالب اینکه دخالت مدیریت دولتی
غیربومی که از چگونگی انجام مناسک و پیشینه آن
شناختی ندارند منجر به بینظمی در انجام اینگونه
مراسم مذهبی میشود.
انتظار میرود که اینگونه مناســک مذهبی که
ریشه در تاریخ دارند و نسل به نسل توسط مردم به
عنوان میراث ارزشمند دینی و فرهنگی محسوب
میشــود به همان روش و بدون دخالت و اعمال
سلیقه برگزار گردد و دیگر عناصر انسانی هم ضمن
نظارت به صورت غیرمستقیم به اجرای مناسب و
مطلوب آن کمک کنند.

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
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