روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

اذان ظهر 13:09
اذان مغرب 20:12
اذان صبح فردا  4:53
طلوع آفتاب فردا 6:25

نشانی الكترونیكی روزنامهaftab.yz@gmail.com :
سامانه پیامك آفتاب یزد3000141427 :
عضو انجمن روزنامههای غیر دولتی -تعاونی مطبوعات -انجمن مدیران رسانه

توصیه میشود درخصوص برخی آگهیها تحقیق الزم صورت گیرد

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 :روزتاب -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) :هر نیرومندی جز خدای سبحان ،ناتوان است.

پنجشنبه  25مرداد 1397
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از فالوئرهای باالیی هم برخوردارند البته این موضوع فقط در
مورد قشر مرفه جامعه صدق نمیکند و اکنون بسیاری از افراد
طبقات متوسطه جامعه چنین کارهایی را هم انجام میدهند.

رواج جشنهای عجیب و غریب برای نوزادان

از گودبای پمپرز تا جشن تاتی

از دیگر جشــنهای ابداعی این قشــر از جامعه که عجیب
هم هست گودبای پمپرز اســت یعنی زمانی که توانستهاند
فرزندشــان را از پوشک بگیرند و بابت آن به جشن و سرور
میپردازند .همچنین اولیــن قدمهایی که نوزدان این پدر و
مادرها هم برمیدارند ،جشن به خصوصی به نام جشن تاتی
دارد تا به همه نشان دهند که فرزندشــان اولین قدمها را
برداشته است .جشنهای تولد آنچنانی به همراه عکسهای
آتلیهای که جای خود دارد.
جشن تعیین اسم!

آفتاب یزد -گروه شــبکه :هر کاری از دست این پولدارها یا
به قول معروف الکچریها بر میآید تا هر طور شــده خود و
زندگیشــان را به نمایش بگذارند به همین خاطر خودشان
دســت به ابداعات جدید میزنند .طبعا دنباله رو آنها ،مردم
عادی آن را انجام میدهند و در نهایت به مدی فراگیر تبدیل
میشــود .البته این الکچریها برای اینکــه الیک و فالوئر
زیادی در اینستاگرام به دست بیاورند به هر طریقی دست به
خودنمایی میزنند مثال یکی با نمایش جهیزیه آنچنانی دیگری
با نشان دادن خانه و وسایلاش فرد دیگر با ماشین آنچنانی و
لباسهای مارک دارش سعی در دیده شدن دارند .اما به نظر
میرسد این شوی دیده شدن بیشتر در مورد نوزادانشان چه
قبل از به دنیا آمدن و چه بعد از آن نمود بیشــتری دارد .این
را میتوان از جشنهای متنوعی که در خصوص کودکان در
اینستاگرام میبینیم که به تازگی رنگ و بوی جدیدی هم به
خود گرفته مشاهده کرد.

جشن تعیین جنســیت برای آنها میگیرند یعنی به محض
اینکه فرزندشان مشخص شد دختر یا پسر است بدون آنکه
به کسی بگویند جشنی با تمهای دخترانه یا پسرانه میگیرند
و همه را از جنســیت فرزندشان آگاه میکنند و فیلم آن را
درمعرضدیدهمگانقرارمیدهند.بعدازآننوبتبهسیسمونی
فرزندشان میرســد که آن را به همه نمایش بدهند .جالب
اینجاست که پیجهای متعددی در این زمینه فعالیت میکنند
و کاربران بســیاری در خصوص سیسمونی که پدر و مادرها
برای فرزندشان تدارک دیدهاند نظر میدهند .جالبتر اینکه

فارغ از این جشنها که هر کدامشان از المانهای خاصی هم
برخوردار است به تازگی با جشن جدیدی در خصوص نوزدان
در فضای مجازی برمیخوریم که در نوع خود جالب توجه است.
جشنی به عنوان جشن تعیین اسم! این جشن به این گونه است
که پدر و مادر بعد از به دنیا آمدن فرزندشان به محض انتخاب
اسم ،آن را به کســی نمیگویند تا در جشنی که خیلی هم
مفصل و الکچری اســت آن را به همه اعالم کنند .البته هنوز
این مسئله چندان فراگیر نشده اما به زودی شاهد خواهیم بود
که پدر و مادران بسیاری به این جشن میپیوندند و آن را در
اینستاگرام به نمایش میگذارند تا از این غافله عقب نمانند.
کاربران در خصوص این جشــنهای الکچری پدرو مادرها
میگویند «:بچه اوردنشــون هم فرق داره با ملت .اینا همون
ته موندههــای قاجارن که پول دارن ولی چیزای دیگه ندارن
»«،پول داشته باش هر جشنی خواستی بگیر»«،به هر بهانهای
جشن گرفتن و شاد بودن خیلی هم خوبه و کوچیک و بزرگ
بودن جشن اصال اهمیتی نداره لذت آدم از اون لحظات مهمتر
از هر چیزیه اما اگه بشه و پولش باشه و خواسته طرف جشن
مفصل باشه»«،هركس خودش ميدونه چيكار كنه و چطوری
پولشو خرج كنه .يكی داره خرج ميكنه ميگن خودنمايی يكي
هم كه داره و خرج نكنه ميگن خســيس و بدبخته .قضاوت
نكنيد مــردم و .روش زندگی هر آدمی به خودش مربوطه و
هيچ كس حتی با ديدن اينجور فيلما نبايد جنجال كنه».
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از تعیین جنسیت تا سیسمونی الکچری

برخی از این پولدارها قبل از اینکه فرزندشــان به دنیا بیاد

پاسخ وحید امیری به انشای پسر یزدی
که در گرجستان غرق شد

کنایه محراب قاسم خانی
بهکمپین«فرزندتکجاست؟»
در چند روز اخیر کمپین «فرزندت کجاست؟»در شبکههای اجتماعی مورد توجه
قرار گرفته است .کمپینی که هدف آن مشخص کردن وضعیت زندگی فرزندان
مقامات کشور است .به همین منظور مقامات زیادی به این کمپین پیوسته و به این
سوالپاسخدادهاند.اکنونمحرابقاسمخانینویسندهکشورماندراینستاگرامش
به این کمپین واکنش نشان داده و نوشته است«:از دو سه روز پيش كه اين هشتگ
فرزندت كجاست رو براى مسئوالن راه انداختين ،بغض داره خفهام ميكنه و عرق
شرم از صورتم پاك نميشه .حاال خيالتون راحت شد؟ همينو ميخواستين؟ االن از
خودتون راضى هستين كه مجبورشون كردين اعتراف كنن كه همه فرزندانشون
ساكن ايران و كارمند دون پايه و فقير و كارتن خواب و بدبخت و بيچاره و مفلوك هستن؟ خوشحالين كه
آبروشون جلو در و همسايه و فك و فاميل رفت؟ اين طفليا يه عمر صورتشون رو با سيلى سرخ نگه داشته
بودن كه يه روزه بياييد گند بزنيد توش؟ شرم بر شما ...آقا من از طرف اين مردم ازتون معذرت ميخوام و
خواهش ميكنم ديگه بيش از اين ما رو خجالت ندين و به فكر آينده فرزندانتون باشين .گناه كه نكردن فرزند
شما شدن .آفرين .حاال هم پاشيد يه آب پرتقال براشون بگيريد ،روشون رو ببوسيد و يكم پول بذاريد توى
جيبشون ،برن واسه خودشون .. .ببخشيد ...ديگه نميتونم ادامه بدم ...اشك امانم رو بريده» ...

غرق شدن نوجوانان فوتبالیست یزدی در گرجستان و نامهای که یکی از آنها برای
وحید امیری نوشته بود واکنش این بازیکن فوتبال را به همراه داشت.نونهالی که
همراه با آکادمی فوتبالی در یزد به اردویی تفریحی در گرجستان رفته بود ،در
کنار یکی دیگر از دوستان خود طی حادثهای در دریاچه غرق شد و جانش را از
دست داد .یکی از آنها انشایی به یادماندنی و البته تلخ برای وحید امیری نوشته
بود .به همین منظور وحید امیری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد .وحید امیری در صفحه اینستاگرام خود
خواندن نوشت ه کسی که دیگر بین ما نیست ،آن هم
نوشت« :خیلی تلخ است
ِ
ِ
حالت
شغل آینده باشد.
برای خانواده داغدارش و تلختر اینکه موضوع آن نوشته هم ،انشاء درباره انتخابِ
ِ
عجیبی پیدا کردم وقتی که نامم را در البه الی سطرهای این انشاء ساده و کودکانه و پر از امی ِد به آینده
ِ
جذابیت این رشته ورزشی
دیدم ،چون او دیگر بین ما نیست تا از دیدن فوتبال لذت ببرد و به امی ِد هیجان و
تالش کند.حادثه بسیار تلخی بود ،آرزو میکنم دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم .خواستم بدینوسیله مراتب
همدردی خود را با پدر و ماد ِر این عزی ِز از دست رفته اعالم کنم .امیدوارم بتوانم در اولین فرصت برای عرض
تسلیت و تسالی دل خانواده داغدار این دو نوجوان در کنا ِر آنها حاضر شوم».
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کامنت امروز

فوتبال عامل
جنگ یا صلح؟!
محمدماکویی

به مناســبت شــروع جام جهانی روسیه ،عادل
فردوســی پــور برنامههایــی را روی آنتن برده
که به معرفی کشــورهای حاضر در جام 2018
پرداختــه و مردم را آگاه از اینکه این کشــورها
چه جــور ســرزمینهایی هســتند ،مینماید.
در این باره روزنامه محترم کیهان بر فردوسیپور
خرده گرفته و وی را بابت این موضوع که درکنار
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ذکر خیر ،ذکر شــر برخی کشــورها را نکرده و
ســابقه استعمارگری و بردهداری و قتل و غارت
و کشــتار وحشیانه سردمداران آنها را به میان و
رخ نکشیده مستحق سرزنش و شماتت دانسته
است .آنهایی که فوتبال را تنها به چشم ورزش
نگاه نکرده و همواره تاریخچه سیاسی -اجتماعی
آن را هم در نظــر میگیرند خوب میدانند که
توپ گرد نیز همانند دیگر توپهای غیر تشری
بــه جهت ایجاد تفریح و ســرگرمی و شــور و
نشــاط و صلح و آشتی سر از میان مردم فوتبال
دوســت در آورده و هرگز قــرار نبوده که مردم
به واســطه فوتبال از خجالت آنهایی که چندان

از آنجا که بارها برخی از خوانندگان روزنامه با دفتر تماس گرفته
و خواستار کمک به نشریه بودند ،مدیریت روزنامه شماره حسابی
را اینجا قید میکند تا آنان که توان اقتصادی داشته و عالقه دارند
آفتاب یزد کماکان بدرخشــد و همراهــان آن هم ضرر و زیانی
ننمایند ،کمکهای مالی خود را به این حساب بانکی واریز کنند.
آفتاب یزد تالش دارد با کمک دوستداران فرهنگ و به پشتوانه
و دلگرمی خوانندگان محجوب و فهیماش مصیبتهای فعلی را
بهجان بخرد تا همچنان با همان کیفیت ســابق همراه شما باقی
بماند .بههرحال امروز دست یاری خود را به سوی شما دراز کردهایم
و چشم به مهرتان داریم.

شماره حساب 700805498089
شماره کارت 5047-0610-5249-8488
بانک شهر به نام منصور مظفری  -مدیرمسئول روزنامه آفتابیزد

دوستداشــتنی به نظر نمیرســند در بیایند.
بههمیــن دلیل برای بیشــتر مــردم دنیا مهم
ایــن بوده که کشورشــان بر تیمــی که عنوان
قهرمانی جهان را یدک میکشــد یا دست کم
ســودای پخته شده به دســت آوردن آن را در
ســر میپروراند پیروز شــود و این موضوع که
تیم رقیب در عرصههای غیر فوتبالی تا چه حد
خوب یا بد اســت خیلی اهمیت نداشته است.
بــر این مبنا مردم آرژانتیــن گلهایی که «گل
قرن» نام گرفتند یا توســط «دست خدا» وارد
دروازه حریف شــدند را بیشاز آنکه به واسطه
ورود به دروازه استعمار پیر دوست داشته باشند،

به این مناســبت که دروازه یکی ازمطرحترین
تیمهای دنیا را گشــودهاند محبوب،پسندیده و
دوست داشتنی یافتهاند .لذا و در اوضاع و احوال
اینچنینی و در حالی که بســیاری از کشورها و
ســرزمینهای دنیا در حال ســوختن از آتش
جنگ و نفرت هستند ،آیا بهتر نیست در عوض
خردهگیری بر فردوســی پور ایــن نکته که در
سرزمینهای بد هم مردم خوبی در حال زندگی
کردن هستند را آویزه گوش قرار داده و از صمیم
قلب پذیرای این موضوع که فضای حیات موجود
در این کشورها کمی تا قسمتی با فضای موجود
در فیلم اولیورتوئیست تفاوت دارد ؟!

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی
همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشکالت ،دغدغهها
و مشــاهدات خود را در قالب ســوژه با روزنامه در میان گذاشته
تا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشــر نمایند .البته
تا پیش از این ســتونهای پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی
چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود
در نظر دارد منســجمتر از قبل به این مهم بپردازد .خوانندگان
محترم میتوانند ایدهها و ســوژههای خــود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

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:شبانهروز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد
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سرمقاله

برجام و خزر
امروز باالترین مقامات دولتی درباره سهم ایران از دریای خزر سخن گفته اند اما به نظر می آید که
حتی این صحبت ها نیز تاثیری در ذهنیت برخی از مردم ایجاد نکرده و آنان گفتههای این مسئوالن
را نمیپذیرند .فارغ از درست یا نادرست بودن این صحبتها باید گفت وقتی اعتماد اجتماعی آسیب
میبیند تصمیمگیران حتی اگر نکته راستی هم اعالم کنند جامعه به سمت انکار آن می رود.
جامعه امروز ما  ،به دنبال پایگاه های اطالعاتی است که بیشتر خبر منفی می دهند .شرایط به گونه ای
شــده است که عرصه ناامیدوارانهتری بر مردم حاکم است وهمین امر باعث می شود تا هر کس
حرفهای تندتر و منفی تری را ارائه بکند ،به دلیل آسیب دیدگی اعتماد اجتماعی بیشتر مورد اعتماد
قرار می گیرد  .شاید سوال شود که چرا مردم نسبت به برجام و گفته هایی که بعد از آن از سوی
دولت مطرح می شد باور داشتند؟
باید گفت در آن زمان قبل از اینکه مدیران با مردم گفتوگو کنند ،نخبگان و کســانی که جامعه
نسبت به آنها احساس مثبت تری داشت .در دفاع از برجام مسئله را مطرح و آماده کردند  .اساتید
دانشگاه ها ،صاحبنظران غیردولتی باعث آن نگاه نسبت به برجام شدند .در حالی که بعضا میبینیم
امروز نخبگان یا گروه های مرجع مردم  ،خود از منتقدان بحث دریای خزر یا دولت شدهاند.
من فکر میکنم در این زمینه هم اگر عرصه اطالع رسانی به مردم در مورد آنچه واقعیت رژیم حقوقی
دریای خزر است را به صاحبنظران و کسانی که جامعه نسبت به آنها از اعتماد بیشتری برخوردارند
واگذار می کردیم قضیه به اینجا نمی انجامید .در حال حاضر معتقدم که صاحبنظران نیز در این زمینه
باید بیایند و ابعاد قضیه را مطرح کنند.
* فعال سیاسی اصالح طلب

