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وزیر نفت میگوید تالش میکنند با تدابیری تجربههای قبلی برای دور زدن تحریمها تکرار نشود.
آفتاب یزد به بررسی این موضوع در گفتوگو با کارشناسان پرداخته است

خطر تکثیر بابک زنجانی

فیاض زاهد  :فکر میکنم که تحریمها یک شاهین خوشبختی بر شانه برخی از کسانی است که در گذرگاه تحریم قرار میگیرند
و میخواهند تا آن را دور بزنند
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گزارش میدانی آفتاب یزد
از تردیدهای مردم برای اهدای جسد خود برای تشریح

حمل و نقل هوایی ایران در گفتوگو با کاپیتان شهبازی:

جسم خود را پس از مرگ
بهعلماهدامیکنید؟
مرگ ناشناختهترین واژهی زندگی آدمی است .ترس از مرگ نیز
بیارتباط با ناشناخته بودن آن نیست .شاید ترس از تمام شدن
و پایــان پذیرفتــن ،بزرگترین ترس ناشــی در رابطه با مرگ
باشــد .اما مرگ میتواند پایان زندگی نباشد .آدمی با تاثیرات و
تولیداتش میتواند همیشه زنده بماند و روزی هزار بار نامش بر
لبها زنده شــود .چه بسیارند کسانی که به واسطهی خدماتی
که در دوران زندگیشــان بر جای گذاشــتهاند و پس از مرگ

وضعیتمانبدترازافغانستاننیستاما...

> درحال حاضر باید به هر قیمتی اقدام به خرید هواپیما کرد .حتی باید نفت پیشفروش کنیم و هواپیما بخریم
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نامشان نه تنها در سرزمین خودشان بر زبانها جاری است ،بلکه
شهرتشان کشــورها و قارههای دیگر را نیز درنوردیده است .اما
زنده ماندن پــس از مرگ و بی معنا کردن واژهی مرگ تنها به
واســطهی نام نیک اتفاق نمیافتد .اهدای عضو در صورت مرگ
مغزی ،یکی از بختهای خوش برای این امر اســت که نصیب
هرکسی نمیشود؛ زندگی دوباره در کالبدی دیگر ،زندگی همراه
با کالبد دیگر.

عرب سرخی:

مایوس سازی مردم
«پروژه» یک جریان خاص است

یکتوضیح
یک یادآوری

دکتر بابک قرائی مقدم

متخصص جراحی مغز و اعصاب

گزارش مورخ  ۲۵اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷روزنامه شــرق در
مورد رشوه گیری برخی از پزشکان از شرکتهای تجهیزات
پزشکی از بسیاری لحاظ قابل تامل است.
اول آنکه شــرکتهای مذکور خــود را چون افراد بی گناهی
جلــوه داده اند که ناچــار به پرداخت رشــوه برای فروش
تجهیزات خود هستند  ،در صورتیکه جرم چنین شرکتهائی
واضح و قابل پیگیری قانونی است .به طور مشخص برخی از
این شرکتها برای فروش کاالهای خود به پزشکان پیشنهاد
رشــوه میدهند بدون آنکه (برخالف گفته مســئولین این
شــرکتها ) ملزم به انجام چنین کاری باشــند .آنها به طور
مشــخص چنین کاری را برای فروش بیشتر کاالهای خود
و بیرون بردن شــرکتهایی که به طور قانونی و بدون توسل
به شیوههای غیراخالقی به تبلیغ کاالهای خود میپردازند،
انجام داده اند.
براســاس ماده  ۵۹۲قانون مجازات اسالمی  ،رشوه دهنده
عالوه برضبط مال ناشــی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا
سه سال یا تا  ۷۴ضربه شالق محکوم میشود.
دوم آنکه متاســفانه هر روز شــاهد خطــاکاری تعدادی از
پزشکان هســتیم که بســیاری از آنها در مناصب مختلف
دانشگاهی و یا دارای نفوذ هستند .این پزشکان که به طور
قطع تعداد کمی از جامعه پزشــکی را تشــکیل میدهند ،
هر روز باعث سرافکندگی این جامعه زحمتکش میشوند.

مجید ابهری

ضایعات
انسانی

رفتارشناس

با توجه به روند حرکت زندگی ،هر کدام از فرآیندهای محیطی،
ضایعاتی ایجاد میکنند که باید فکری به حال آنها کرد وگرنه
محیط زندگی پر از آفات مختلف میشود و حیات برای بشر
دشوار میشــود .در این میان همه نخبگان و صاحب نظران
بــه افراد توصیــه میکنند که با مدیریت منطقی نســبت
به کاهش پســماند محیطی اقدام کرده و با مصرف درست،
زندگی را بهتر و ســالمتر نمایند اما متاســفانه کمتر به فکر
ضایعات انســانی هســتیم که از ضعف فرهنگ یا مدیریت
فرهنگی در جامعه ایجاد میشــود .فضــای مجازی به اکثر
جوامع وارد شــده اما با فرهنگ سازی  ،بسترسازی فکری و
کاربردی ،آســیبها و عوارض ناشی از تهدیدهای موجود در
این فضا یا کنترل شده یا به حداقل رسیده است ولی متاسفانه
غفلتها باعث شد که تهدیدها و عوارض حضور گسترده این
فضا بیشمار و به افزایش ناهنجاریهای رفتاری منجر گردد.
مثال در این فضا فردی با خوردن غذاهای مختلف آن هم به
شیوه نامناسب معروف میشود و طرفدار پیدا میکند و از این
طریق با تبلیغات گستردهای که به او سپرده میشود ،کسب
درآمــد میکند .درحالی که این نوع غذا خوردن در فرهنگ
کشورمان و حتی سایر کشــورها ناپسند به شمار میآید و
میتواند عوارض تربیتی منفــی برای فرزندان به جا بگذارد.
سوال اینجاست که چگونه میشود که رفتارهای منفی یک
فرد باعث ممتاز شدن اوشود؟
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آفتاب یزد -گروه سیاسی :در ایران بسیاری چشم انتظار
خروج ترامپ از برجام بودند .سیاســتهای خاص ترامپ اما
آنها را به آرزویشان رساند .در روزهای اخیر نه تنها همانها
بلکه برخی دیگر که موافق برجام بودند نیز رنگ عوض کردند
و فرصــت را مهیــا دیدند تــا به نــام مخالفت بــا برجام
در زمین مخالفت با حســن روحانی بازی کنند .در روزهایی

امورآگهیهایروزنامهآفتابیزد

یادداشت1

یادداشت2

اگر جامعه موضوعی را
ناهنجارینداند
نمیتوان کاری کرد

اردشیر زاهدی آخرین سفیر ایران در ایاالت متحده مطرح کرد

https://telegram.me/aftabyz
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کسی
عذرخواهی نکرد

کسانیکه میگویند
بهروز وثوقی بازگردد
یکشند؟!
از شهدا خجالت نم 

ایران در قبال برجام
صبر داشته باشد
شرایط بهتر میشود

09128197782

در پی شائبه تعرض به دانش آموزان یک مدرسه
هیچ مسئولی در این باره از مردم پوزش نخواست

واکنش شدید سردار کارگر به درخواست هنرمندان

گفتوگوی آفتاب یزد با موثقی استاد دانشگاه تهران:

سید حسن خمینی:

گزارشآخر

که ترامپ از برجام خارج شــده هیچ سیاســتمداری را در
جهان نمیتوان یافت که ایران یا دولت روحانی را مسبب آن
معرفی کند .از کاخ الیزه در فرانسه تا کاخ کرملین در روسیه
از قلب پکن تا لندن همه قدرتهای جهانی حق را به تهران
دادند و با کاخ سفید مخالفت کردند.

پابرهنه
به زمین بروید!
سید عل یرضا کریمی

سرمقاله

سردبیر

خبر را حتما شنیدید .کمپانی آمریکایی «نایک»
اعالم کرده به تیم ملی فوتبال کشورمان کفش
نمیدهد .این کمپانی گفته به دلیل تحریمهای
جدید این ممنوعیت را لحاظ میکند .مرسوم
اســت به دلیل ارزش مســابقات جام جهانی
فوتبــال ،کمپانیهــای مطــرح بــه منظور
مطرح شــدن برندشان تالش میکنند پوشاک
ورزشی ورزشکاران را تامین کنند.
به هر حال نکتهای که قطعی به نظر میرســد
این است که فوتبالیستهای تیم ملی کشورمان
بدون کفش نمیمانند و کمپانیهای بســیاری
هســتند که حاضرند این موضــوع را رفع و
رجوع کنند.

