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روایت ظریف از خنجرهاییکه از پشت خورد
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اصغر فرهادی:

خانهام ایران است
هیچگاه
ش نمیکنم
ترک 

ماجرای با حجاب شدن
شاخ های اینستاگرام
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یک اتفاق بسیار مخفی در بازار خودرو
6

15

بهدنبالتصمیمترامپ
روسیهعضویتخوددرپیمان
منعموشکهایمیانبردرامعلقکرد

کاخ سفید و کرملین؛

در نقطه جوش
ترامپ:گزینه«نظامی»رابرای
پاسخبهروسیهدرنظرداریم

پوتین:ازوزرایکابینهخودمیخواهم
دیگر بهدنبالمذاکرهدرزمینهمفاداین
پیمانوادعاهایآمریکا مبنیبرنقض
تعهدات مسکو نباشند
آفتابیزدگزارشمیدهد
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اعالمآمادگیتندروها

بالغوسخنرانی
علیالریجانی!

خشم بهداد

سلیمی قهرمان وزنهبرداری به پاداشهای
ملیپوشان فوتبال اعتراض تندی میکند
و پشت سر وی باقی ورزشکاران هم به
صحنه میآیند .در مقابل فوتبالیستها هم
کمپین راه میاندازند .به راستی حق با کدام
است؟ در این باره از منظر جامعهشناسی با
یک کارشناس گفتوگو کردیم و دلیل این
اعتراضها را جویا شدیم

اسالم با فقر
مخالف است

محمد تقی فاضل میبدی

مدرس و استاد حوزه علمیه قم

یکی از اهداف انقالب اســامی این بود که
جامعه به عدالت اجتماعی و رفاه برسد و در
واقع فقر و گرسنگی و محرومیت از بین برود .
طبق آموزه های اسالم فقر امری بسیار زشت
اســت و این پدیده در روایات و آموزه های
اســام در کنار کفر توصیف شــده است.
حضرت علی (ع) به فرزندشان محمد حنفیه
می فرمایند" :من از تهیدستی بر تو هراسناکم،
تو از فقر به خدا پناه ببر ،چرا که همانا فقر ،دین
انسان را ناقص ،و عقل را سرگردان ،و عامل
دشمنی است".
اگر افراد جامعه دچار فقر و گرسنگی باشند
جامعه وضعیت خاصی به خود میگیرد زیرا
فقر "ام المفاسد"اســت  .نگاهی به مسائل
مختلف در جامعه نشان می دهد اگر مفاسد
در جامعه زیاد باشد اخالق فرو می ریزد و...

یادداشتها

گروه پزشکی
باید مالیات بدهد

بابک خطی

راهکارهای ساده
اما مهم و کارساز

کامل حسینی

چاق
و الغر!

مهدی نورمحمدزاده

2

یادداشت

خبرآخر

| رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید

کــرد :حقآبه دریاچه ارومیه به آن بازگشــت و
تاکنون هزینه زیادی شــده است و خوشبختانه
دریاچه ارومیه از خشک شدن نجات پیدا کرد و
حدود  ۳۰ســانتیمتر بیشتر از گذشته آب دارد.
عیســی کالنتری درباره کنوانســیون رامسر و
حفاظت از تاالبها گفت :امروز همزمان است با
روز جهانی تاالبها که در سال  ۱۹۷۱در رامسر
به تصویب رسید .وی درباره مشکالت آبی کشور
اظهار داشت :به علت افزایش جمعیت و نیاز آبی
کشور متأسفانه در راستای توسعه پایدار حرکت
نکردیــم و حقآبه تاالبها را برای کشــاورزی
هزینه کردیم .دستور رئیسجمهور به من احیای
تاالبها اســت مثل ارومیه ،هامون و بختگان و
تالش میکنیم با سیاســتهای جدید حقآبه
جدیدی را برای تاالبهای کشور تعیین کنیم .این
سیاست در مواردی امکانپذیر است و در مواردی
به دلیل خشکسالی هنوز امکانپذیر نیست.
|رئیسجمهورترکیهضمنردقانون«کشوریهود»

گفتکهاینقانوننقضآشکارحقوقفلسطینیانی
اســت که تابعیت اسرائیلی دارند« .رجب طیب
اردوغان» رئیسجمهور ترکیه در سخنانی گفت
که «با تمام تــوان و امکانات موجود به حمایت
از برادران خود ادامه خواهیمداد».رئیسجمهور
ترکیه تاکید کرد که ترکیه به موضوع فلسطین
و ملت آن پشــت نخواهد کرد.الیحه جنجالی و
نژادپرســتانه «کشــور ملی یهود» اواخر تیرماه
گذشــته در رایگیری نهایــی در پارلمان رژیم
صهیونیســتی «کنست» تصویب شــده بود.بر
اســاس این الیحه تبعیضآمیز ،تمام سرزمین
فلسطین ،کشــوری فقط برای یهودیان است و
فلسطینیان از تمام حقوق شهروندی و انسانی
محرومهستند/.فارس
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آشفتگی های هنری
و وارونگی فرهنگی

مجید ابهری

رفتارشناساجتماعی

از نگاه رفتارشناســی اجتماعــی گاه حوادثی در
جامعه رخ می دهد که بیانگر وارونگی در آن محور
میباشــد .وقتی که فرزند به والدین احترام نگذارد
و در خانواده جایگاه هر فرد مشــخص نباشد گفته
می شــود وارونگی خانوادگی رخ داده است .وقتی
در جامعه به کودکان مهربانی نشود و به سالمندان
احترام گذاشته نشود میگویم که وارونگی اجتماعی
در جامعه اتفاق افتاده است؛ یعنی نوجوانان و جوانان
از خانواده خود توقع دارند که به آنها احترام بگذارند؛
هرچند احترام متقابل والدین به فرزندان و فرزندان
به والدین باید انجام بگیرد تا برای همه نســلهای
بعدی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد.
متاسفانه الگوهای رفتاری در جامعه ما رشد و تکامل
را بــه صورت منفی انتقال می دهند چراکه انتقال
آموزههای رفتاری از طریق الگوهای رفتاری در بستر
جامعه اتفاق می افتد .چند نمونه از این وارونگی ها
و آشفتگیهای اجتماعی را در عرصه هنری عرض
میکنم .اخیرا شــاهد بودیم که برخی از صاحبان

نظران در رشتهها و حرفهها به رشتههای دیگر وارد
شده و با توجه به اینکه در آن رشتهها افراد متعهد
و متخصص وجود دارند به دالیل مختلفی از جمله
رانت های فامیلی و وابستگی و همچنین رد و بدل
نمودن برخی از مسائل وارد صحنه میگردند .مثال از
عرصه ورزش به سینما وارد می شوند و گاه به دلیل
داشتن استعداد مناسبی بسیار معروف میگردند و
به قول معروف فیلمشان گیشهای میشود.
این موضوع دلیل نمی شود که ورزشکاری از رشته
خود به رشــته دیگــری وارد شــود چراکه در هر
زمینه امروز بعد از  40ســال که از انقالب اسالمی
میگذرد متخصص و صاحب نظر وجود دارد ،حال
چه در زمینه هنر و چه در زمینه اجرای برنامههای
تلویزیونی  .ما در محورهای مختلف دارای جوانان
متخصص و خوش ذوق و با استعدادی هستیم و نیاز
به استفاده از یک نفر در چند رشته مختلف نداریم.
وقتی یک ورزشکار مجری می شود چون به قواعد
و ضوابط این شــغل آشنا نیست ممکن است که با
رفتار و گفتار خود باعث به وجود آمدن مشــکالت
اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود و حتی در روابط
بینالملل هم ایجاد مشکل کند ،آنچنان که ما شاهد
بودیم چند وقت پیش این اتفاق افتاد و بین کشور
ما و یکی از همسایگان خود اختالف به وجود آمد.

مخاطبان محترم و همراهان گرامی

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
پیامک( 09213553193:شبانه روز)

8

درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

تماس( 09128197782 :ساعت  6عصر تا  9شب) روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

از اینکه بگذریم چه لزومی دارد وقتی صدا و سیما
تعداد زیادی جوان بااستعداد و مجری توانمند دارد
از رشته های دیگر کمک بگیرد و مجری وارد صدا
و سیما کند.
گفته می شــود بخاطر جــذب مخاطب و افزایش
بینندگان برنامه دست به این عمل می زنند ،باید
به این موضــوع منطقی نگاه کنیــم .آوردن یک
سوپراستار هرچند ممکن است تعداد مخاطبان را
افزایش دهد اما نشــان دهنــده ضعف مدیریت و
اجرایی اســت چراکه ما االن مجریانی داریم که در
مراکز وابسته به صدا و سیما و غیره دوره کارشناسی
و ارشــد خود را در یک رشــته ویــژه تلویزیونی
گذراندهاند و جذب مخاطب دلیل نمیشود که ما
دســت به کارهایی بزنیم که خالف رویه معمول و
منطقی است .
در کشــورهای دیگر هم وضع به اینگونه اســت و
ممکن اســت در یک یا دو برنامه تلویزیونی چهره
ای ورزشی ویا هنری وارد عرصه مجریگری شود
اما ایــن مربوط به زمان محدود و شــرایط خاص
است .حاال در کشور ما مالحظه کنید که در همین
زمینهها چه اتفاقاتی افتاده است؟ چرا باید اینگونه
باشــد؟ مثال در زمینه موضوع هایی مثل نقد فیلم
و کارهای هنــری باید از افــراد زبده و متخصص
دعوت بــه عمل آید نه اینکــه هرکس با هرکس

غرض ورزی دارد او را برای کوبیدن دشــمنانش به
برنامه دعوت کند .االن چند وقت است که یکی از
چهره های محبوب تفسیر ورزشی از تلویزیون غائب
اســت و فضای مجازی مملو از شایعات رنگارنگ
پیرامون این مســئله است .بســیاری از جوانان و
ورزشدوســتان عالقهمند به ایشان هستند و باید
یا دلیل غیبت ایشان گفته شــود و یا این مسئله
برطرف شود .اینگونه بالتکلیف گذاشتن مخاطبان
که گاه تعدادشان به میلیونها نفر میرسد توهین
به شخصیت و خواستههای آنها است .
وقتــی در مرکز قانونگذاری کشــورمان درگیری
لفظــی و فیزیکی اتفاق بیفتد چــون این گروه از
اصلی ترین گروههای الگوی رفتاری هســتند ما
نمی توانیم به جوانان خــود بگوئیم آنها را نادیده
بگیرند .از یک طرف دیگر در میدان ورزشــی در
مقابل چشمان هزاران بیگانه که بسیاری از آنها با
ما از در دشمنی وارد شده اند نباید ایجاد درگیری
با ورزشکاران و داوران بنمایند .اینگونه ورزشکاران
اگر میلیاردها درآمد و فایده برای کشــور داشــته
باشــند در زمانی که تبلیغات کشور ما را خشن و
منفی معرفی میکند و بهانهای به دست دشمنان
قسم خورده ما داده است....،
ادامه در صفحه8

| عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران گفت :با

توجه به شرایط آب و هوایی احتمال تکرار وضعیت
سالجاری درختان پسته و بی باری آنها برای سال
آینده وجود دارد .علی قاسمعلی زاده در گفت و گو
با اقتصاد آنالین با بیان اینکه نیاز سرمایی پسته به
نوع رقم بین  ۷۰۰تا  ۱۲۰۰ســاعت است ،اظهار
کرد :اگر به هر نحوی این ســرما که در هر رقم
مشخص است تامین نشود ،اختالالتی در رشد و
نمو جوانههای گل میوه پسته بوجود میآید .وی
ادامه داد :تا کنون تنها  400ساعت از نیاز سرمایی
درختان پسته تامین شده است .قاسمعلی زاده با
تاکید بر اینکه نیاز سرمایی و محدوده دمایی مؤثر
در گونهها و ارقام مختلف پســته متفاوت است،
افزود :تا کنون تنها نیاز رقم فندقی تامین شده
و تکرار خطر برای رقمهای احمد آقای و اکبری
همچنان پا برجاست.وی از دیگر عوامل موثر در
افزایش احتمال تکرار بی باری درختان پسته در
سال آینده را کم بهره بودن استان کرمان به عنوان
قطب تولید پسته از بارندگیهای سالجاری عنوان
کرد .این عضو هیات مدیره انجمن پســته ایران
پیش بینی درباره میزان تولید پسته سال آینده
را غیر ممکن دانســت .قاسمعلی زاده گفت :در
اردیبهشت سال آینده میتوان به قطعیت میزان
تولید پسته برای سال  98را اعالم کرد.

