 ۶پالک ثبتی متهم فراری پرونده طبری در لواسان تخریب شد
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هربامداد در سراسر کشور

تصمیماتدیرهنگامونهچندانجدی
ستاد در مورد نوروز

اینجا هیچ کس جای خود نیست

گوینده خبر تلویزیون

ستاد مقابله با کرونا باالخره درباره سفرهای نوروز و خوزستان تصمیمگیری کرد اما
دیر و نه چندان جدی.طبق گزارش خبرنگار آفتاب یزد کماکان آژانسهای مسافرتی
و اپلیکیشنهای فروش بلیت به مقصد این استان و استانهای قرمز چه هوایی
وچه زمینی بلیت میفروشند.نگرانی در مورد پیک چهارم کرونا جدی است

رئیس فدراسیون اتومبیل رانی شد!
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براساس کتاب «هنر تحریم»
میخواستند احساسات مردم را برانگیخته کنند

چرا ایرلند؟!
روحانی ،عالیترین مقام اجرایی ایران به صراحت گفت« :تحریم را بردارید
به آسانی مسیر دیپلماسی بازخواهد شد ».بایدن نیز در مبارزات انتخاباتی
برای رسیدن به کاخ سفید از بازگشتن به برجام گفته بود حال این که چرا
آمریکایی ها ،هم میخواهند به برجام بازگردند هم بر نمیگردند به چند
مهمترین آن انتخابات خرداد  ۱۴۰۰در ایران است؛
موضوع مرتبط است که
ِ
سید وحید کریمی به آفتاب یزد گفت این که میبینیم به جای «جوزپ بورل»
ناگهانسروکلهیسیمونکاوینی،وزیرامورخارجهایرلندپیدامیشودیعنی؛
«آمریکایی ها ،اروپاییها و آمریکا  -اروپا مؤدبانه در حال وقت کشی هستند
هموارترین مسیرها است و نیازی به
واگرنه مسیر بازگشت به برجام یکی از
ِ
این بازیهای نخ نما شدهی دیپلماتیک نیست!

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

بنای تضعیف ســتاد مقابله با کرونا را قطعا
نداریم و تصمیمات این ستاد الزم االجراست
اما روا نیست از کنار برخی ابهامات به سادگی
عبورکنیم.
بنده تصور میکنم قبل از اینکه بررسی شود
خروجی این ستاد چقدر کارشناسی شده است
باید اذعان نمود که ستاد ازعدم شفافیت رنج
میبرد .یعنی به واسطه دوری از شفافیت بعضی
از تصمیمات ستاد قابل درک نیست.
فی المثل دیروز تصمیم گرفته شــد در ایام
نوروز سفر به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع
است اما همین االن بســیاری از آژانسهای
مسافرتی با شــدت و حدت در حال فروش
بلیت هســتند .برای نمونه با یکی از همین
آژانسها صحبت کردم و پرســیدم اگر شهر
مقصد قرمز باشــد طبق تصمیم ســتاد ملی
مقابله با کرونا تکلیف چیست؟ طرف مقابل
با لبخندی بر لب با صراحت گفت مشــمول
مانمیشود!

یادداشتها

طرح جنجالی مجلس تصویب شد؛

5

پول دارها
کرونانمیگیرند؟

ادامه در صفحه 5

آب پاکی کارشناس بازار سرمایه بر روی دست سرمایهگذاران در گفتگو با آفتاب یزد:

منتظررشدبورسدراسفندنباشید

سرمقاله

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

آیا سفر سیمون کاوینی ،وزیر امور خارجه ایرلند به تهران
ارتباطی با برجام و بحث میانجیگری دارد؟
آفتابیزددراینبارهباسیدوحیدکریمیکارشناسبینالمللگفتگوکردهاست
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اینترنتگرانمیشود

چگونه میتوان
به صلح دست یافت؟

فاطمه رسولی

3

سومین نوروز پر مشغله
برای خادمین سالمت

محمد هاشم پور
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