ک فیلتردار خطرناک است؛ استفاده نکنید
ماس 
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هربامداد در سراسر کشور
حاشیههای فایل صوتی عضو شورای شهر یزد ادامه دارد

آفتابیزد گزارش میدهد

هیاهو برای فرار از شفافیت

جوالن شاخص بورس ،تورم و دالر

به نام شفافیت

درصحنهاقتصادیکشور
6

3

یکشنبه  15تیر1399

در یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی
به اتهامات  ۲۱متهم کالن ارزی مطرح شد

شرکت تصفیه آب،
خرید وفروش ارز
می کرد!

8

بررسی اثرات و تبعات نامه نگاری
وزیر خارجه و مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در گفت و گوی آفتاب یزد
با دکتر عبدالرضافرجی راد
کارشناس مسائل بین الملل

انگشتظریف
روی ماشه
معاون وزیر راه و شهرسازی :

11

تبرئه
کامفیروزی
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بهرغممانوررسانههایاصولگرابرسرمحکومیتایرانبرای
پرداخت جریمه به ترکمنستان چنین موضوعی صحت ندارد،
روز گذشته اطالعات جدیدی در این زمینه منتشر شد

قلب واقعیت ؛

سرمقاله
> روحانی رئیس جمهور :کارمندانی که ماسک نزنند غیبت میخورند

همین صفحه

مرتضی مکی

کارشناس مسائل بینالملل

این بار قرارداد گازی!

کسری نوری مدیر روابط عمومی وزارت نفت:
اساس� ًا نه ترکمنگاز درخواس�ت خس�ارتی کرده بود و نه داوری رأیی مبنی بر پرداخت خسارت یا
جریمهای از س�وی ش�رکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است ،بلکه صرف ًا داوری مبلغ
بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان
داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گاز ایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به
طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است ،بنابراین از
اس�اس نه مبلغ اعالمشده در برخی رسانهها صحیح است و نه ادعای ایشان مبنی بر محکومشدن
ایران به پرداخت خسارت
صفحه 5

قهرمانحادثهسینااطهر

عنایت آزغ یک دستفروش است که دست تقدیر
او را از رامهرمز خوزستان به تهران میکشاند
تا فرشته نجات 11زن و یک کودک
در این حادثه غمبار شود

8

صفحه 12

2

یادداشت1-

کمی تبسم برایمان
بفرست آقای گرجستانی!
امید مافی

روزنامه نگار

در انتهای نیمروز به موازات صنوبرهای کنار دیوار
خوابی��د و بیآنکه دردهای��ش را با خود به گور
ببرد،مسافر دیار سایهها شد .حاال دیگر نه نیازی
است ماسک بزند و نه به رعایت فاصله اجتماعی
ملزم خواهد بود.حاال ش��انه به ش��انه منوچهر
حامدی همسایه دیوار به دیوارش بیهیچ نگرانی
گام ب��ر م��یدارد و روی فرش قرم��زی که خدا
برایش گسترده قدم میزند.
مته��م زندگی در این جه��ان پر از بهت و بیم و
ِ
کینه بیآنکه به پایکوبی دردهایش ،دلخوش کند
گریخت و پرید و تا فراس��وی کاکتوسها رفت.
همو که در جعبه جادو لبخند را بر لب هایمان
مینش��اند تا لختی الاقل غصه هایمان را از یاد
ببریم ح��اال دیگر در گندم زارهای بهش��ت به
طنازترین مسافر دنیای غدار بدل شده و ساکنان
مینوی جاوید را از دلتنگی درآورده است.
برای س��یروس گرجس��تانی که رنگ سکوت و
حرمان را از لحظه هایمان میربود و ش��ادی را
ب��ه ارمغان میآورد،البد مرگ هم چیزی بود در
مایههای باران،وقتی خمیازههای کش��دار تمام
نمیش��وند و دریچهای رو به کوچه خوشبخت
گشوده نخواهد شد.
حاال که ش��ما این سطرها را میخوانید کمدین
نجیب زیر خ��اک قهوهای مش��ت هایش را باز
کرده اس��ت تا به فرشتهها نش��ان دهد که گل
از آن خداس��ت و پوچ از آن آدمی.اینگونه است
که خواب عصر گاهی آکتور دوس��ت داشتنی را
میبلعد و...
ادامه در صفحه 11

سومیننامه
اخطار به اروپا

طرح :آفتاب یزد -محمدصالح رزم حسینی

مالکزیادهخواه
نمیتواندمستاجررا
بیرونکند

|
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یادداشت2 -

ذهن مان را
مدیریت کنیم
علی امینی هرندی

متخصص مغز و اعصاب

حتما مطالب بس��یاری در مورد اینکه شما قادر
هس��تید مغز و ذهن خ��ود را مدیری��ت کنید،
ش��نیده اید.مطالب��ی که ش��اید خیل��ی از آنها
غیر واقعی یا بیش از اندازه غلو ش��ده باش��ند و
بیش��تر حرفهایی بازار پسند هستند تا علمی.
اما خبر خوب این اس��ت که حداقل اندازهای ما
اختی��ار و توان مدیریت ذهن یا مغز یا افکارمان
را داری��م .هر چند هم که ای��ن توان دخالت ما
در فراینده��ای مغزی و ذهنی که خودش��ان را
به صورت افکارمان نش��ان میدهد ،کم باشد اما
همین مقدار کم نیز میتواند اثری بس��یار قابل
توجه ،بخص��وص در دراز مدت بر روی کیفیت
زندگی و روابط ما داشته باشد.
اجازه دهید ب��ا یک مثال مطلب را ادامه بدهیم
بدی��ن صورت ک��ه میهمانی را تص��ور کنید که
ش��ما عالقهای به دی��دار او ندارید ولی به دلیل
تعارف ،هر وقت که او در خانه ش��ما را میزند،
از میهمانت��ان پذیرایی میکنی��د و نقش یک
میزبان خ��وب را به ج��ای میآوری��د ،به امید
اینکه آخرین باری باشد که وی در خانه شما را
میزند اما بارها و بارها این اتفاق میافتد.
همانطورک��ه تاکن��ون حدس زدهاید مش��کل
اساسی همین پذیرایی خوب شما از میهمانتان
اس��ت و تا وقتی که ش��ما به این رفتارتان ادامه
بدهید ،او هم در خانه ش��ما را خواهد زد" .افکار
درد س��ر آفرین " ما هم چنین هستند و اگر ما
همیش��ه میزبان خوبی برای افکار دردسرآفرین
خ��ود باش��یم و طبق خواس��ته آن عمل کنیم،
طبیعت��ا مثل همان میهمان ک��ه مثالاش ذکر

با تصویب پیشنویس سه کش��ور اروپایی در
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
اختالفات میان ایران و اروپا در توافق هستهای
در روزهای اخیر گس��ترش یافته اس��ت ،این
درحالی است که اروپا پس از خروج آمریکا از
اینتوافقتاکنوننتوانستهبهتعهداتخودجامه
عمل بپوشاند .نامه اخیر وزیر خارجه کشورمان
و تقاضای فعال ش��دن مکانیسم حل اختالف
براساس ماده  36برجام است که هرگاه طرفین
توافق از تعهدات خود سرباز زنند طرف دیگر
میتواند با استناد به این ماده درخواست بررسی
روند حل اختالف دهد .برای بار سوم است که
آقای ظریف در نامهای به کشورهای اروپایی
عدم پایبندی آنها به برج��ام را تذکر میدهد.
اروپا در اق��دام اخیر خود در ارائه پیشنویس
علی��ه ایران در ش��ورای حکام نی��ز به نوعی
پا را فراتر از توافق هستهای گذاشت .منطبق با
اینتوافقآژانسبینالمللیانرژیاتمیبهعنوان
نهاد ناظر فنی بر عملکرد ایران انتخاب ش��ده
است اما هیچیک از طرفین نباید در این روال
دخالت کنند اما در مورد اخیر شاهد اعمال نفوذ
آمریکا و اسرائیل و همراهی اروپاییها به عنوان
اعضای برجام در روند مربوط به بازرسیهای
فنی بود .متاسفانه آژانس بینالمللی نیز تحت
تاثیر نفوذ این بازیگران قرار گرفته اس��ت .در
واقع سناریویی از افزایش تالشها علیه تهران
در جریان است که به نظر میرسد تحت فشار
حداکثری آمریکا است که...
ادامه در صفحه 11

یادداشت4-

یادداشت3 -
ش��د هرگز خانه ام��ن و راحت (ذهن ش��ما) را
ترک نخواهد کرد .بیایی��د به این افکار از زاویه
دیگ��ری ن��گاه بیندازیم ،این فکره��ا که ما این
هم��ه آنها را ج��دی میگیریم ازنظ��ر فیزیکی
"کمت��ر از ی��ک دقیقه " در س��یناپسهای مغز
ما وج��ود خارجی پیدا میکنن��د ،در حالی که
م��ا چنان آن افکار را ج��دی میگیریم که تمام
زندگ��ی مارا تح��ت کنترل خ��ود میگیرد .در
واق��ع یک��ی از تفاوتهای مهم مغز م��ا با دیگر
اندامه��ای ب��دن مان این اس��ت ک��ه تغییرات
فیزیکی و ش��یمیایی ک��ه در آن رخ میدهد را
تا ح��دی میتوانی��م کنترل کنی��م و به حالت
تعادل برسانیم.
اساس��ا در ص��دی از این اتفاقی ک��ه در مغز ما
میافتد و منجر به افکار ما میشود و یا برعکس،
به خود ما بس��تگی دارد .ب��ه این که چقدر این
تغییر و تحول به ظاهر جزئی را در سیناپسهای
مغزمان ج��دی بگیریم تا بتوانیم مدیریت ذهن
بهتری داشته باشیم ،یکی از روشهای مدیریت
ذهن این اس��ت که یاد بگیریم که چگونه فقط
ذهن مان را تماش��ا کنی��م و به عبارتی آموزش
ذهن ،آگاهی میباشد.
ذه��ن ما بیش��ترین اثر ب��ر روی رواب��ط ،کار و
زندگی ما دارد لذا مدیریت ذهن میتواند بسیار
مفی��د واقع ش��ود .اگر ما بتوانیم ب��ر ذهن مان
تسلط یابیم و به گونهای رفتار کنیم که کنترل
ذهنمان در دس��ت خودمان باشد به بسیاری از
اهداف خود در زندگی دست مییابیم.
واقعیت این اس��ت که ما در اکث��ر مواقع تحت
کنترل ذهنمان هس��تیم و ذهن است که ما را
کنترل میکند پس بهتر اس��ت که ما در انجام
هرکاری ذهنمان را مدیریت کنیم و کنترل آن
را در دس��ت بگیریم به ج��ای آنکه اجازه دهیم
ذهن مان کنترل ما را در دست گیرد.

کرونا را
جدی بگیرید
دکتر ایرج خسرو نیا

رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران

بررسیها نشان میدهد که آمارهای مبتالیان و
فوتیهای مبتالیان به بیماری کرونا طی دو هفته
اخیر افزایش یافته است .بدین صورت که شمار
فوتیها سه رقمی ش��ده و همچنین شمار افراد
بستری ش��ده در بیمارستان طی دو هفته اخیر
همواره باالی هزار نفر بوده است .از سوی دیگر،
وضعیت بیماران بدحال نیز یک مس��یر صعودی
را طی کرده اس��ت .این آمارها نشان میدهد که
با شروع فصل تابس��تان ،آمارهای کرونا نه تنها
کاهش نیافته بلکه در کشور نیز اوج گرفته است
و برخ�لاف اینکه تصور میش��د ش��اید گرما به
یاری کنت��رل بیماری کرونای جدید بیاید ،روند
ش��یوع بیماری در فصل تابس��تان تشدید شده
اس��ت .متاس��فانه در حال حاضر شرایط ابتال به
بیماری کرونا بدین صورت اس��ت که خانوادهها
درگیر میش��وند .زیرا خانوادهها رفتوآمدها را
آغاز کرده و ماس��ک هم نمیزنن��د .در ایام عید
مردم رعایت کردند و در خانه ماندند ،اما اکنون
فکر کردند ک��ه کرونا تمام ش��ده و رفت و آمد
و دی��د و بازدیدها را آغ��از کردهاند و همه با هم
مبتال میشوند .لذا بدین خاطر که خانوادهها به
طور گروهی در گیر این بیماری میشوند وچون
در منزل اس��تراحت میکنند باید از خودش��ان
پرستاری کنند ومتاس��فانه به دلیل ابتال به این
بیماری ،فامیل ودوستان به آنها کمک نمیکنند.
افراد ج��وان وپدران ومادرها گرفتار ونگران ابتال
س��ایر اف��راد خان��واده هس��تند .یک��ی دیگر از
علل ش��یوع مج��دد بیماری کرون��ا عدم رعایت
بهداش��ت و رفتن به مس��افرتها میباشد زیرا

ای��ن بیماری به راحتی از ش��خصی به ش��خص
دیگر قابل سرایت است .با توجه به این نکته که
بس��یاری از افراد تحت آزمایش قرار نمیگیرند
ودرآمار افراد مبتال مش��اهده نمیشوند ،رعایت
اصول بهداش��تی مانند شس��تن دستها و زدن
ماس��ک را نباید فراموش کرد و افراد باید توصیه
وزارت بهداش��ت را جدی بگیرند .همان طور که
گفته شد ماس��ک زدن اقدام اصلی است و باید
در ای��ن دوران ج��دی گرفته ش��ود البته گاهی
هم ممکن اس��ت فردی رعایت کند ولی دیگران
نکات بهداشتی را رعایت نکنند که همین باعث
انتقال میش��ود .به هر حال م��ردم باید مراقبت
کنن��د خصوصا در جاهایی که میتواند وس��یله
انتقال باشد مثل دستگیرههای در ،خودرو و هر
چیز مشترکی که امکان انتقال را فراهم میکند.
به هر حال این بیماری وجود دارد و الزم اس��ت
ک��ه ضمن شستش��وی صحیح دس��تها ،افراد
رفتوآمده��ای خانوادگی را مح��دود کرده و در
منازل خود بمانند.
از تجم��ع خودداری و فاصله ب��ا دیگران -حداقل
ی��ک و ترجیحا ت��ا دو مت��ر -را در زمان صحبت
کردن رعایت کنند و وارد هر مکانی که میشویم
باید موارد ایمنی و بهداش��ت را رعایت کنیم تا به
بیماری مرگبار کرونا مبتال نش��ویم .افراد باید در
ش��رایط پاندمی کرونا به صورت درست از ماسک
اس��تفاده کنند؛ به طوری که روی بینی را بگیرد
و دس��تهایتان را هم به صورت مرتب بش��ویید
و در م��وارد غی��ر ضروری از منزل خارج نش��وند.
یک��ی دیگر از نکاتی که بای��د در دوران اوجگیری
بیماری کرونا افراد مورد توجه قرار دهند ،داشتن
رژیم غذایی مناسب است بدین صورت که مصرف
میوه و س��بزیجات و به طور کلی مواد غذایی که
سیستم ایمنی بدن را باال میبرد را بیشتر کنند تا
به بیماری مبتال نشوند.

روحانی :کارمندانی که ماسک نزنند غیبت میخورند

همراه��ان و خوانندگان آفت��اب یزد میتوانند مش��کالت ،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.

حس��ن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
اظهار کرد :ما باید فرهنگ را باال ببریم .هرکسی مبتال
ش��د وظیفه دارد که بگوید و خود را ب��رای  ۱۴روز
قرنطینهکند.آزمایشگاهها،پزشکانوبیمارستانهای
ما موظف هس��تند که اعالم کنند .کسی که آلوده
اس��ت نباید به جامعه بیاید و دیگران را آلوده کند.
نمیش��ود که در این مواقع هم��کاری نکرد .رئیس
جمه��ور ادامه داد :برخی اف��راد اصال عالیم بیماری
را ندارن��د .اگر میخواهیم به فردی نزدیک ش��ویم،
هم��ه باید مبنا را بگذاریم که آن فرد مبتال به کرونا
است .یا فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کرده یا از
ماسک استفاده کنیم .در اجتماعات بزرگ هم شرکت
نکنیم .در اجتماع بزرگ حاضر میشویم و در پی آن
گرفتاریپیشمیآید.دراجتماعبزرگیکههمهکنار
هم نشستند و غذا صرف میکنند ،در عروسیها و در
برخی مراسمات اینگونه است .روحانی گفت :هوا گرم

است و مردم ناچار هستند به داخل ساختمان بروند
و درها و پنجره را ببندند .وقتی درب و پنجرهها باز
اس��ت و هوای تازه وارد ساختمان میشود ،با زمانی
که همه بسته بوده و هوا داخل خانه میماند ،شرایط
متفاوت است .اگر آمادگی مردم کم شود ،ما گرفتار
این بیماری میشویم و این گرفتاری به ضرر کشور
و همه ماست .به گزارش ایس��نا ،روحانی ادامه داد:
مسئوالن مربوطه هرکدام وظیفه و مسئولیتی دارند.
من از کمیته امنیتی و اجتماعی و کمیته بهداشتی
میخواهم که اب�لاغ کنند هر کس��ی وارد ادارهای
میشود که شلوغ هم هست ،باید از ماسک استفاده
کند .اگر از ماسک استفاده نکرد ،به او نباید خدمت
ارائه ش��ود .اگر کارمندی در ادارهای بدون ماس��ک
حضور یاف��ت ،باید برای وی غیبت بزنن��د و وی را
بازگردانند .این موضوع باید ابالغ شود که ارائه خدمات
منوط به رعایت پروتکلهای بهداشتی است.

یک پیشنهاد جهت ایجاد فرهنگ
سرمایهگذاریبلندمدت
علی مهدوی پارسا

فعال بازار سرمایه

بازار سرمایه نیز همانند دیگر بازارها اگر چه در
ابت��دا از کرونا تاثیر گرف��ت ،اما با روند صعودی
ن��رخ ارز و تداوم ورود نقدینگی به این بازار روند
صع��ودی خود را حفظ کرد و پیشبینیها این
اس��ت که با توجه به فضای تورمی در سال ۹۹
همچنان روند صعودی داش��ته باش��د .در این
میان اینکه جریان وجوه نقد مردم به جای دالر،
سکه و سایر داراییهای غیرمولد به سمت تولید
معطوف شده یک فرصت تاریخی است که باید
قدردان آن بود .به ویژه که پیشبینیها حکایت
از آن دارد در صورت تداوم این روند و کس��ری
بودجه ش��دید دولت ،ضروری است که برخی
مالحظات قبلی در خصوص واگذاری داراییها
کنار گذاشته شود و با انتخاب استراتژی مناسب،
واگذاری سهام و دیگر داراییها در بازار سرمایه و
خارج از آن صورت گیرد.
در واقع آشکار است که با سطح درآمدهای نفتی
فعل��ی و مالیاتی اگر اقدامی موثر برای واگذاری
داراییها صورت نپذیرد ،شرایط سختتر تورمی،
پیش روی اقتصاد کش��ور خواهد بود و اهل فن
نیک میدانند که توسعه پایدار ،با بودجه محدود
دولتی امکانپذیر نیست و بسیاری از شرکتهای
بورس��ی در چند س��ال اخی��ر به خوب��ی وارد
فعالیتهایی همچون س��رمایهگذاری و مدیریت
پروژههای توسعهای زیرساختی در کشور شدهاند
که این مورد و بسیاری از مزیتهای دیگر بازار
سرمایه نباید از نگاه سیاستگذاران مغفول بماند.
دولت باید با ادامه فروش س��هام ش��رکتها در
بورس و سایر داراییهای خود و مشارکت مردم
در اقتصاد مطمئن باشد که این کار سبب ایجاد
رش��د اقتصادی ،جهش تولید و کس��ب درآمد
مستمر در آینده خواهد شد.
در ای��ن میان یک��ی از راهکارها فروش س��هام
ب��ه صورت خُ رد به هر ایرانی با تخفیف اس��ت؛
عالوه بر این فروش اقس��اطی خرد س��هام نیز
میتواند مورد بررس��ی قرار گیرد که با توجه به
س��ازوکارهای موجود در بازار سرمایه میتوان
خود این سهام را وثیقه اقساط آن در نظر گرفت.
در واقع ای��ن روش میتواند ابزارکارآمدی برای
جمعآوری پسانداز و نقدینگیهای خرد مردم
از بازار و کنترل تورم باشد و این شکل از فروش
سهام توسط دولت نیز تالطمی در بازار سرمایه
نیز ایجاد نخواهد کرد.
کما اینکه وثیقه گرفتن سهام تا پایان پرداخت
اقس��اط ،در عم��ل مان��ع س��فتهبازی و ن��گاه
کوتاهم��دت ب��ه ب��ورس میش��ود و فرهنگ
س��رمایهگذاری بلندمدت در عموم مردم را نیز
توسعه خواهد داد.

