دوشرطایران برای واردات واکسن کرونا از روسیه
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هربامداد در سراسر کشور
پاسخ یک نماینده مجلس به خبرنگار:

آزمون چین و روسیه

غلطکردندگفتندبپرسید
 ۲۰۰میلیون ودیعه مسکن را
گرفتهامیانه؟!

آمریکا با یک گام به عقب ،پیش نویس قطعنامه
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را مختصر کرد
تا شاید رضایت پکن و مسکو را بدست آورد
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پنجشنبه  23مرداد1399

گزارش تحلیلی آفتاب یزد
از عدم اعتماد مجلس
به وزیر پیشنهادی صمت

دود اگزوز خودروسازان
درچشممدرسخیابانی!

قیمت در سراسر کشور  2000تومان
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کنکوریها د ر برزخ

سرمقاله

دولت در کمتر از  24ساعت حرف قبلی خود مبنی بر تعویق کنکور را پس گرفت و بیانیه داد که باید این آزمون مهم برگزار شود

مانورآمریکا
برسرتحریمتسلیحاتی
فریدون مجلسی

کارشناس مسائل بینالملل

مشکالت زنان روستایی و عشایر
درگفتگویآفتابیزد
بایکجامعهشناس
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زنانیکه
کولبری آب
میکنند

دکتر بصیری کارشناس بین الملل
در واکنش به انتخاب معاون بایدن
در گفت و گو با آفتاب یزد:

انتخاب هریس
یک گام به سوی
کاخسفید

صفحه9
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درگفتگویتلفنیباروحانیمطرحشد
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نماینده مجلس:

عکس تزینی است /مشرق

دعوتمکرونازایران
برایحضوردر
گروههای کمکبهلبنان
خبر

اصحابکهف300سالخوابیدند
تا سکه آنها ارزش پیدا کرد
اما امروز کافی است
یکساعتبخوابید
یک نماین��ده مجلس گف��ت :اصحاب کهف
سیصد س��ال خوابیدند تا س��که آنها ارزش
پیدا کرد اما امروز کافی اس��ت یک س��اعت
بخوابید تا ش��اهد افزایش لحظ��های تورم و
گرانی س��که و ارز باش��یم .به گ��زارش ایلنا،
حسین محمد صالحی دارانی در جلسه علنی
مجلس شورای اسالمی در تذکر به وزیر جهاد
کشاورزی گفت :قیمت محصوالت کشاورزی
نظیر س��یبزمینی و پیاز امس��ال نسبت به
سال گذش��ته بس��یار کاهش یافته است در
حالی ک��ه تورم و گرانی چندین برابر ش��ده
اس��ت .کشاورزان چطور در این شرایط نفس
میکشند.
وی تصری��ح کرد :در منطق��ه فریدن بزرگ
و بس��یاری از مناطق کش��ور سیبزمینی و
پیاز تولید میش��ود و هر سال پایان تابستان
دغدغه بزرگ کشاورزان این بخش این است
که چطور ق��رض و بدهی خ��ود را پرداخت
کنند بنابراین الزم است در یک برنامهریزی
جدی حمایت خ��ود را از آنها اعالم کنیم تا
هر سال دچار آفت و مصیبت نشوند و به این
فکر کنیم که باید وضعیت مشقتبارش��ان را
بهبود بخش��یم و رفاه زندگ��ی آنها را تأمین
کنیم .عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی
مجل��س در پایان یادآور ش��د :اصحاب کهف
سیصد سال خوابیدند تا سکه آنها ارزش پیدا
کرد اما امروز کافی است یک ساعت بخوابید
تا شاهد افزایش لحظهای تورم و گرانی سکه
و ارز باشیم.

یادداشت

انفجار
وعده
مجید ابهری

رفتار شناس

از دوران کودک��ی ما یک��ی از اصلیترین نصایح و
توصیهها وفای به عهد و خوشقولی بود .وقتی پدر
ی��ا مادر قولی میدادن��د و به هر علت اجرای آن به
تعویق میافتاد و یا اجرا نمیشد اگر گریه نمیکردیم
و بداخالقی را به اجرا در نمیآوردیم؛ در ذهن خود
بدقولی را صفتی زشت به حساب آورده و پیش خود
متعهد میشدیم که ما فرد عهد شکنی نباشیم .یکی
از تاکیدات نبی اک��رم (ص) و ائمه اطهار(ع) وفای
ب��ه عهد بوده و پیمان ش��کنی را بارها وبارها مورد
نکوهش قرار داده اند.
وف��ا ب��ه عه��د نک��و باش��د ار بیام��وزی
وگرن��ه هرکه ت��و بین��ی س��تمگری داند
در بی��ن صف��ات زش��ت هرف��رد ،عهد ش��کنی و
بدقولی ،برجستهترین پلشتیها در بین رفتارهای
فردی واجتماعی هر ش��خص به حساب میآید .از
آنجا که پیروی از الگوه��ای رفتاری ،علمیترین و
قویترین دالیل در انتقال تجارب ودانستهها بوده،
بعد ازوالدین ،دوس��تان ،همس��االن،همکالس ها،
آموزگاران و به موازات یا همسو با آنها دولتمردان و
مدیران از اصلیترین استوانههای تربیتی در جامعه
میباش��ند .به سادگی میتوان دالیل عهدشکنی و
پیمانه��ای ضعی��ف را ارزیاب��ی وبی��ان ک��رد .با
دنیای��ی از تاس��ف و ش��وربختی ،دالی��ل افزایش
خیانتهای زناشویی ،صعود آمار چکهای برگشتی،
کالهبرداریهای فوق مدرن ،راهزنیهای مجازی،
روابط موازی زناش��ویی ،سوپر شیادیهای عصرما،
پش��ت پا زدن به آداب ورسوم وسنتهای تاریخی
جامعه و ...ناش��ی از بد عهدی میباشند .باور کردن
وعدهه��ا قبل از تصدی یک مس��ئولیت یا ورود به

یک حوزه از فعالیتهای سیاس��ی ،میدان وعده و
وعید را گ��رم و گرمتر کرده و در هر دوره بر حجم
واندازه وعدهها افزوده میشوند .کاندیدای نمایندگی،
ب��از کردن راه عتبات و س��اختن چندین کارخانه
ب��رای جوانان بی��کار را در لیس��ت وعدههای خود
قرار میدهد ،بدون آنکه کس��ی از وی بپرسد عزیز
برادر وظایف ذاتی یک نماینده چیس��ت؟ هر چند
ممکن اس��ت که نماینده ،پیگیری بسیاری از امور
منطقه یا کشور را در دستور کار قرار دهد اما اساسا
برای چه اهدافی وی به پارلمان میرود؟سفرههای
رنگارنگ و پولهای مختلف فرصتی برای اندیش��ه
وتحلیل باقی نمیگذارد .انتخابات شورای شهر در
هر شهر بزرگ وکوچک وحتی روستاها ،کالسهای
مقدمات��ی برای تمرین وممارس��ت جهت مجلس
وباالتر میباشد .دوران انتخابات ریاست جمهوری
اوج دوران وعده وقول و بیان امور محیر العقول است
واقعا اگر یک پژوهش��گر با کمی حوصله وعدههای
نامزدهای ریاست جمهوری مخصوصا در این دوره
را ثبت وضبط میکرد وص��دای کاندیداها را برای
خودش��ان پخش مینمود قطعا میشد بعنوان نشر
شایعات آنها را پیگیری نمود .در تمام دنیا کاستیها
وحل مشکالت به عنوان وعدههای انتخاباتی مطرح
میش��وند اما در هیچ ی��ک از این ممالک تخریب
نامزدهای دیگر تحقق نمیپذیرد .دیوار کش��یدن
پیاده روها،تنزل قیم��ت دالر ،کاهش قیمتها در
مورد تمام اقالم از خوراکی ،پوش��اکی  ،مسکن و،...
از جمله وعدههای این دوره و بخش��ی از دوره قبل
بودند .الل از دنیا برود اگر کسی ادعا کند یک مورد
از این موارد تحقق پذیرفته .مسکن ارزان تبدیل به
خان��ه  15مت��ری ش��د ،ارزان��ی س��یمرغ ش��د،
دالر وس��که به مریخ رس��یدند ،بی��کاری کرونا را
ضربه فن��ی ک��رد و از آمار ط�لاق واعتیاد گفتن
نوعی کفر قلمداد میگردد و ...
ادامه در صفحه2
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تالشهای چند ماهه ایاالت متحده آمریکا برای
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران همواره با موانع
و مخالفتهای سایر کشورهای حامی برجام
از جمل��ه اروپایی ها ،چین و روس��یه همراه
بوده است .اقدام تازه واشنگتن که پیش نویس
قطعنام��ه پیش��نهادی خ��ود را خالص��ه
کرده اس��ت در واقع تالشی برای جلب دیگر
طرفها بوده که در مواردی مانند نامه شورای
هم��کاری خلیج فارس موفق بوده اس��ت .با
این حال در عمل چنین اقداماتی بیش��تر جنبه
تبلیغاتی دارد چرا که چین و روس��یه در این
مرحله با این تحریمها مخالفت خواهند کرد.
در واقع وضعیت فعلی با آنچه در زمان ریاست
جمهوری احمدینژاد در جریان بود و پکن و
مسکو علیه تهران رای دادند متفاوت است .در
آن زمان از دید جه��ان ایران یک خطر بالقوه
هستهای به شمار میرفت و سیاستهای دولت
وقت نیز بر این وضعیت دامن میزد اما اکنون
در چنین شرایطی قرار نداریم .دولت فعلی نگاه
تعاملی با سایرین دارد و از سوی دیگر براساس
برجام برنامه اتمی ایزان زیر ذره بین نهادهای
بینالمللی ق��رار دارد .حتی دولت در گامهای
کاهش تعهدات هستهای خود به گونهای عمل
کرد ک��ه اعتماد جهانی را خدش��ه دار نکند.
بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی روسیه
و چین با آمریکا همراهی نکنند .واشنگتن نیز
به خوبی از این امر آگاه اس��ت و تنها درحال
اجرای مانوری تبلیغاتی است.
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