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امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

رئیس مجلس درباره قانــون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها گفت :آقای روحانی گفتهاند
مجلس هول شده ،کســی هول نشده است؛
البته هول و بال ما را برداشته چون ما  ۷ساله
منتظریم کاری انجام بدهید تا مردم با دولت
دوازدهم با خاطره خــوش خداحافظی کنند
مثــل دولت نهم و دهم که با خوشــی آمد و
با خاطرات خوش رفت! هول برمان برداشــته
چون نمیتوانیم هفــت ماه صبر کنیم دولت
بعــدی بیاید رفع تحریم کند لذا این قانون را
تصویب کردیم تا در دولت شــما رفع تحریم
بشود تا شــما "قهرمان" نام گیرید .ما با این
قانــون به غربیها گرا دادیم :منتظر ما نمانید
کــه با ما مذاکره کنید بایــد در همین دولت
تحریمها را لغو کنید .چقدر ما خوبیم؟
* ولی بدانید از نظر سنجیهای دوستانمان
در رســانه ملی هم بیشــتر چنین استنباط
میشود که مشکالت مردم تقصیر دولت است
تا تحریم .حتی این "یارو" امیرحسین ذاکری
طنز نویس آفتاب یزد که عادت به پرت و پال
نویســی دارد یک باربه درســتی نوشته بود:
"سوءتغذیه حاصل از سوء مدیریت است".
* نبایــد همــه تقصیرها را گــردن تحریم و
بیگانگان انداخت .در بیگانه ستیزی ما شکی
نیست اما از ماست که برماست .ببینید چند
سال پیش ملک الشــعرای بهار این روزها را
پیشبینی میکرد که دولت در حل مشکالت
مردم قصور میکند و چنین سرود" :از خویش
بنالیم که جان ســخن اینجاســت -ازماست
کهبرماســت ".بنده به ضرس قاطع میگویم:
"تحریــم فقــط بهانه اســت .دولــت خیلی
بیحال است"
چنــدی پیش در یک ویدویــی دیدم یکی از
مردم در اعتراض به گرانی مرغ روی دســتش
تصویر یک مرغ تتو کرده بود و میگفت" :فکر
نکنید مــن تتلوییام نه ،من فقط به عشــق
مرغی که از دستم پریده عکسشو تتو کردم".
همین طرح خــروج از پروتکل الحاقی بخاطر
همین مردم اســت .آثارش را خواهید دید هر
چند بازار ارز و ســکه بخاطر این طرح دچار
افزایشی شــد ولی آمار دارم آدمهایی بازار را
دستکاری میکنند تا مجلس را خراب کنند.
اما مردم آثار خیر این مصوبه را خواهند دید.
قطعا غربیها با این عمل شــجاعانه مجلس،
تحریمها را بــر میدارند .باور کنید این طرح
یک حمله "گازانبری " به تحریمها ست .اگر
این طرح هــم جواب نداد به قول خود رئیس
دولت :نیت ما خیر بوده"
نکته :ســخنان رئیس مجلس توسط شورای
نخبگان تحریف و دستکاری نشده!
دیالوگ

دل ســراپرده محبت اوســت
همه عالــم گواه خوبی اوســت
تفســیر :حافظ این شعر را به نمایندگان مجلس تقدیم میکند که با
تصویب طرح خروج از پروتکل الحاقی باعث شادی مردم شدند!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :سیاست نیکو ریاست را ادامه بخشد.

آفتاب یزد -گروه شــبکه :از مدت زمانی
که علی فروغی مدیر جوان شــبکه سه
سیما تصمیم گرفت که عادل فردوسیپور
و برنامه  ،90در این شــبکه نباشد تقریبا
دوســال میگذرد .در این مدت بارها او از
سوی چهرهها و مردم بابت این اقدام مورد
نقد و انتقاد قــرار گرفت اما از موضع خود
کوتاه نیامد و سبب شــد که جای خالی
این مجری کاربلد در صدا و ســیما بیش
از حد خودنمایی کنــد .حاال بعد از مدتها
او درخصوص حذف عادل فردوســیپور
دالیــل عجیبی را مطــرح میکند .علی
فروغی درباره کنار گذاشــته شدن عادل
فردوسیپور و متوقف شدن برنامه  90در
یک ویدئو صحبت کــرد و گفت« :دیگر
نمیشــد اینگونه ادامه داد .محبوبیت و
تخصص ایشان برای ما پنهان نبود .وقتی
ببینید بهترین دروازه بان شما دائما در خط
دیگری کار میکند ،یکــی دیگر را درون
دروازه میگذارید! کار داشــت از مدارش
خارج میشد و مهمترین بحث این بود».
> فردوسیپور مظلوم نمایی میکند

مدیر جوان شبکه ســه که از سوی فضای
مجازی مورد هجمه و فشــار شــدیدی
قرار گرفت ،افــزود« :دیگران هم کارهای
فردوسیپور را نگاه میکردند و میگفتند اگر
کسی میتواند به خاطر محبوبیتش از مدار
خارج شــود و کسی هم به او چیزی نگوید
پس ما هم میتوانیم این کار را انجام دهیم.
اینگونه اصال صدا و سیما از هم میپاشید!
ما ناگزیر به گرفتن چنین تصمیمی بودیم».
بهگزارش تابناک ،علی فروغی گفت« :راه هم
برای ایشان باز است .ایشان مظلوم نمایی
میکنند .او باالخره کارمند رســمی صدا
و سیما اســت و بدانید در یک سال اخیر
نزدیک یک میلیارد تومان از مطالبتشان
را داده ایم .نوبت ترفیع شغلی شان رسیده
بود و با امضای بنده این ترفیع شغلی را هم
گرفتند .شبکه ورزش که به هر حال زیر نظر
شبکه سه اســت و ایشان یک عدد خیلی
درشتی از برنامه فوتبال  120گرفته است .به
او گفتیم بیا و گزارش کن اما خودش قبول
نکرد ».فروغــی در پایان افزود« :بر خالف
مظلوم نمایی ایشان ،همان دوره یک هفته
 10روزی کــه میگفت میخواهم مهاجرت
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بازتاب اظهارات جدید مدیر شبکه سه در مورد عادل فردوسیپور

کنم و فالن ،درخواست دستی
فوتبال  120را داده بود .منتها
بلد هستند و رسانه دارند و
رسانههای شان هم زنجیرهای
به هم متصل اســت .فضای
مجازی دســت ما نیســت،
ایشــان از همان طریق کار
پرحجمی کردند و ادراکی در
جامعه درست کردند .ما خیلی
کار زیادی داریم و نمیرسیم
که به این مســائل رسیدگی
کنیم و از کارهای مان عقب
میمانیم .از  7صبح تا  1:30شب که فوتبال
خارجی تمام میشود ،گرفتاری داریم».
> همه دور «مدار» آقای فروغی بچرخند
ِ
         تا صدا وسیما «نپاشد»!

این اظهارات فروغــی با واکنشهایی روبه
رو شــد .از جمله واکنش عصــر ایران که
طی یادداشتی به قلم مهرداد خدیر در این
خصوص نوشته است «:از آقای فروغی باید
تشکر کرد که این توضیحات را داده است.
چون با این ادبیات و لحن و با این ســطح
از دانش رسانهای کامال روشن شد که چرا
فردوسیپور نمیتوانسته ادامه دهد .منتها
آدم نمیداند دیگران چه مشقتی میکشند
تا در مدار بمانند! احتماال دوستانی خواهند
گفت قضیه به این ســادگیها نبوده و مثال
فالن حرف هم گفته شده اما مهم برآیند کار
و نظر مردم اســت که مثبت بود و به لحاظ
سیاسی و درآمدی هم به نفع سازمان.
= لحن تازۀ آقای فروغی را اگر با مصاحبۀ
اوایل حذف عادل با رشــیدپور در برنامۀ
«حاال خورشــید» مقایســه کنیم به نظر
میرســد اعتماد به نفسشان بیشتر شده
است .همیشه همین گونه است .اول سکوت
یا انکار و بعد همراهی بــا افکار عمومی و
دست آخر تقابل.
= ظاهرا ً نه تخصص مهم است و نه محبوبیت
و نه طبع ًا مخاطبی که جذب میکند ومهم

مدار فروغی

این اســت که طــرف در «مدار» باشــد!
مختصات مدار را هــم جناب علی فروغی
تعیین میکند.
= یک جا گفته اســت «کارمند رســمی
ســازمان اســت» و جای دیگر میگوید
«یک میلیارد تومان از مطالبات ایشــان را
دادهایم» .معلوم اســت که این پول را بابت
حقوق نگرفته چون حقــوق ماهانۀ او 80
میلیون تومان نیست که یک سال آن بشود
یک میلیارد تومان! حقــوق را هم ماهانه
میپردازند و یک ســال که عقب نمیافتد.
پس بحث قرارداد تهیه کنندگی باید باشد.
در این صــورت چه ربطی به کارمندی صدا
وسیما دارد؟ مگر همۀ تهیهکنندگان کارمند
سازماناند؟ و مگر همۀ پولی که تهیهکننده
میگیرد به جیب خود او میرود؟ جناب مدیر
جوان از جیب خودشان دادهاند یا از صندوق
سازمانی است که ساالنه  2000میلیارد تومان
بودجه دارد؟ پس آن همه درآمد پیامکها را
چگونه محاسبه میکنند؟ پرداختی را اعالم
کردید .دریافتی را هم بگویید! با مزهتر این
که میگوید زمان ترفیع هم رسیده بود و من
امضا کردم .البد میتوانستند امضا نکنند.
= اگر به خاطر رفتار عادل صدا و ســیما
میپاچید [می پاشــید] پــس چرا در این
20سال که او برنامه داشت و بارها برگزیده
شد «نپاچید»؟ این که چموشیهایی داشته
باشد و میلیونها بیننده را  20سال دوشنبه

شــبها پای شــبکه داخلی
بنشــاند بهتر بود یا برنامه را
تعطیل کنید و دســتیار او از
شبکۀ ایران اینترنشنال با این
همه حساسیت امنیتی که روی
آن است ،سردربیاورد؟
= مثــال «دروازه بــان» و
اصطالحاتی چــون «ادراک
ســازی» نشــان میدهد او
درفضــای «کنترل» به ســر
میبــرد و آموزشهایــی که
دیده بیشتر مناسب «کنترل»
است تا «مدیریت» و گرنه اگر یک بار دیگر
صحبتهــای او را بخوانید یا با صدای خود
ایشان بشنوید مشخصتر میشود که چه
مثال نامربوطی است.
= مشکل اما از «مدار» نبود .بهتر بود گفته
میشد «قد» فردوســیپور از استاندارد ما
باالتر رفته بــود .مجری خوب از روی کاغذ
میخواند یا آنچه را در گوشی گفته میشود
تکرار میکند.
= اگر واقعا این مدیر جوان مانع «فروپاشی»
سازمانی با  40هزار کارمند و  2000میلیارد
تومان بودجۀ ســاالنه – جــدای درآمد
آگهیهــا -و با بیــش از  50کانال رادیو و
تلویزیونی شــده جــا دارد از او تجلیل و
تقدیر شود یا اگر به خاطر کرونا این امکان
فراهم نیست به صورت مجازی دور این مدار
بچرخند تا یک وقت نپاشد!
= ممکن است گفته شود به هر حال فروغی
رئیس شده و فردوسیپور مرئوس است و
باید اطاعت کند .اصل حرف درســت است
اما از یک رســانه با معیار داوری مخاطبان
میلیونی صحبت میکنیــم نه از ادارۀ قند
وشکر .شبکۀ سه اما م ِ
ِلک طِ لق کسی نیست
و با پول مردم اداره میشود.
= عادل فردوسیپور و علی فروغی هموطن و
همکاروهمزباناندامابهدودنیایمختلفتعلق
دارند .درست است که عادل هم از حمایتهای
معاون متنفذ پیشــین سازمان – علی اصغر

خلق آثار هنری حیرتانگیز روی برگ

من از کســی که توانایی مالی نــداره دزدی
نمیکنم .آسیب نمیرسونم.

پارکر  -تیلر هاکفورد

مردی ژاپنی که با انتشــار هنر خــود در صفحه اجتماعیاش
دنیا را روی یک برگ به تصویر میکشــد مورد توجه کاربران
فضای مجازی قرار گرفت .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،ریتو،
هنرمند خودآموخته ژاپنی ،ساعتها با زحمت و دردسر بسیار،
برای طراحی روی شــاخ و برگ گیاهان وقت میگذارد و آثار

نوبت اول

آگهی دعوت به مناقصه عمومی یك مرحله ای(ارزیابی ساده)
راهآهن جمهوری اسالمی ایران
شماره /99/21م(نوبت دوم)
اداره كل راه آهن یزد
اداره كل راه آهــن یزد در نظر دارد حمل مواد نفتی به ایســتگاههای خود را
بصورت ارزیابی ساده به بخش خصوصی واگذار نماید .الزم به ذكر است كلیه
مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه
ســامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir :
انجام خواهد شد.
 -1موضوع :حمل مواد نفتی به ایستگاه های اداره كل راه آهن یزد
 -2مدت و محل اجرا :مدت /12دوازده ماه  -محل اجراء طبق اسناد مناقصه
می باشد.
 -3برآورد اولیه( 31.588.600.000 :ســی ویك میلیارد و پانصد وهشتاد
وهشت میلیون و ششصد هزار)ریال
 -4مبلغ تضمین شــركت در فرایند ارجــاع كار1.579.430.000 :
(یكمیلیــارد وپانصــد وهفتاد و نه میلیون و چهارصد وســی هــزار) ریال
ضمانتنامــه بانکی در وجه اداره كل راه آهن یزد صادره یکی از بانکهای مجاز
که حداقل سه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته و برای 3ماه
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دیگر قابل تمدید باشد.
 -5شركت كنندگان در فراخوان می بایست -1 :پروانه فعالیت در زمینه
حمل مواد نفتی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تائیدیه از شركت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد  -2گواهی صالحیت ایمنی از وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.
 -6مهلت دریافت اسناد مناقصه :حداکثر تا ساعت  14:00روز شنبه مورخ
1399/09/22
 -7مهلت بارگذاری و ارســال اسناد تکمیل شده مناقصه :حداکثر تا
ساعت 10:30روز چهارشنبه مورخ1399/10/03
 -8پیشــنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل
ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی جهت شركت در
فراخوان را محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد021-41934 :

اداره كل راه آهن یزد
اداره تداركات و پشتیبانی

هنری جذابی را ایجاد میکند که بســیاری از بینندگان را به
وجد میآورد .برشهایی که ریتو بر روی برگها ایجاد میکند
در نوع خود چشمگیر هستند .برخی از داستانهایی که باعث
الهام گرفتن ریتو از آنها برای انجام کارهای هنریاش شــده،
بســیار زیبا است .گفتنی اســت؛ ظاهرا ،این هنرمند ژاپنی از
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پورمحمدی -برخوردار بود اما رشــد او به
خاطر استعدادهای خودش و نظر مثبت مردم
بوده است .مدیر جوان مسیر دیگری را طی
کرده است .عادل نه تنها در دانشگاه شریف
درس خوانده که تدریس میکند و مهمتر این
که فردوسیپور هر عیب و ایرادی هم داشته
باشد از جنس رسانه است و روزنامهنگار بوده
و کوشــیده در تلویزیون هم روزنامهنگار به
مفهوم اعم کلمه باشــد .روزنامهنگار باید در
عین فروتنی غرور داشته باشد و کرنش نکند.
همان که بامداد شاعر از آن به عنوان « ارتفاع
شکوهناک فروتنی» یاد میکند .راستی او در
ِ
دست
شعر دیگری هم سروده است :چنین که
تطاول به خود گشاده منم! حاال یکی بگوید آن
که دست تطاول به خود گشوده کیست».
> واکنش کاربران

اما این دالیل عجیــب فروغی در خصوص
حذف فردوسیپور با واکنشهایی از سوی
کاربران شبکههای اجتماعی نیز روبه رو شد.
یکــی از کاربــران در این مورد نوشــته
است«:آقای فروغی! اولین شرط یک مسلمان
تواضع است که در رفتار و گفتار شما دیده
نمیشود .فردوسیپور محبوب مردم است
و این از طریق عملکرد خود او بدست آمده
نه رســانه ها» یکی دیگر از کاربران اینطور
مینویســد« :آقای فروغی از یک میلیارد
گفتین ولی نگفتین که به خاطر برنامه نود
که به قول خودتــون یه برند بود و به خاطر
اعتبار شخص آقای فردوسیپور میلیاردها
تومان از محل تبلیغات قبل و بعد و وســط
برنامه نود ،چقدر پول وارد جیب سازمان شد!
انصاف داشته باشــید آقا!» دیگری نوشت:
«فردوسیپور اگر خودش و برنامهاش محبوب
شد فقط بخاطر نقدهای تند و تیزش است.
مردم آدمهای چاپلوس را نمیخواهند .پس
فکر نکنید فردوسیپور از مدار خارج شده»
کاربران دیگر نوشته اند «:آقای فروغی از کجا
معلوم که خودتان مظلوم نمایی نمیکنید.
آخر مدار و خط قرمز شما کجاست که همه
از آن میگذرند .یکــم تجدید نظر در باره
خطوط هم بد نیست « ،».کدام مدار؟ آیا کل
برنامههای صدا و سیما که در مدار مورد نظر
شماها حرکت میکنند توانستهاند مردم را
جذب کنند؟فکر نمیکنید مدارهای تعریف
شده دافعه داشته نه جاذبه؟»

بیماری  ADHDرنج میبرد و ساعتها با تمرکز بر روی یک
اثر هنری خاص ،خودش را درمان میکرد .کارهای هنری ریتو
در شــبکههای اجتماعی توجه بسیاری را به خود جلب کرد و
او حتی در یک برنامه محبوب در تلویزیون نیپون ظاهر شده و
در آنجا درباره هنرش توضیح داد .از میان چهرههایی که ریتو
بــر روی برگ درختان به ارمغان میآورد میتوان به مورچهها،
اژدهــا ،ماهی ،هواپیما ،دختری که پیانــو مینوازد ،خرس و...
اشاره کرد.

انتقام عجیب مسافر هواپیما از زن مزاحم!

یک مسافر هواپیما که از موهای بلند همسفر خود
عصبی بود ،به آنها آدامس چســباند و در قهوه
فرو کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،یک کلیپ
ویدئویی از هواپیمای مســافربری منتشر شد که
بسیار خبرساز شد .این کلیپ مربوط به مشکل دو
مسافر هواپیما با یکدیگر است .یکی از این مسافران
در صندلی جلوی مسافر دیگر نشستهاست .مسافر
جلویی که یک خانوم بود موهای بلندی دارد .وی
که از موهای خود به درستی نگهداری نمیکرد،
آنها را به روی صندلی ریخته بود .این شلختگی
بــه حدی بود که موهای او به پشــت صندلی و
در جلوی مســافر صندلی عقب قرار گرفت .این

موضوع باعث ناراحتی وی شد .مسافر ناراضی به
این خانم گفت کــه موهای خود را جمع کند تا
او بتواند از مانیتور صندلی خود استفاده بکند .این
خانم نسبت به تذکر همسفر خود بیتفاوت بود
و با خیال راحت مشــغول به استراحت شد .این
مسافر که از رفتار او سخت عصبانی بود تصمیم
گرفــت که به نحوی جالب از او انتقام بگیرد .وی
ابتدا موهای این فرد بیمالحظه را به هم گره زد.
سپس آن را در داخل فنجان قهوه خود فرو کرد.
او که دید هنوز نتوانسته انتقام خود را به صورت
کامل بگیرد ،آدامسی که در دهان داشت را بیرون
آورد و به موهای این زن چسباند.

مجسمهای از مسی که همه را شگفتزده کرد!

از جدیدترین مجســمه لیونل مسی ،کاپیتان
بارسلونا در موزه «مادام توسو» رونمایی شد.از
اســطورهها و فوقســتارههای دنیای ورزش و
فوتبال مجســمههای زیادی ســاخته شده و
جدیدتریــن آنها هم این مجســمه از لیونل
مســی اســت .مجســمهای که از آن در موزه

«مادام توســو» بارســلونا رونمایی شــده هم
مثل خیلی از مجســمههای دیگر خیلی شبیه
بازیکن مورد نظر نشــده است! پیش از این هم
در همین موزه چند مجســمه دیگر با موم از
مسی کار شــده بود که آنها هم خیلی شبیه
او نبودند /.فرارو

نوبت دوم

مزایدهعمومی

شهرداری نیر باستناد مجوز شماره  99/2798شورای اسالمی شهر
در نظر دارد نسبت به فروش قطعه زمینی واقع در نیر روبروی میدان
نخل ،جنب سرویس بهداشتی دو قطعه  70متری جمعا به مساحت
 140متــر مربع به قیمت پایــه  1/820/000/000ریال از طریق
مزایده عمومی اقدام نماید .متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد
مزایده و کسب اطالع بیشتر تا تاریخ  99/09/17به شهرداری نیر
مراجعه و یا با تلفن  03532653344تماس حاصل فرمایند.
*ضمنا به اطالع میرســاند متراژ موردنظــر از  140متر مربع به
 109.4متــر مربع و به قیمت پایه  1/422/200/000ریال اصالح
گردیده است.
چاپ نوبت اول 99/9/8
چاپ نوبت دوم 99/9/15

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

