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ما آدمای
پاخوری هستیم

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

خانم فائزه هاشمی گفتند :کشور باید از دست
دو جریان اصولگرا و اصالحطلب خالص شود.
اصالحطلبان هم جامعه را ناامید کردند.
نظر شورای نخبگان:
*ما دیگر دل به کسی یا حزبی نمیدهیم .دیگر
به هیچ جناح و جریانی نباید دل بســت فقط
شاید به جریان آب یا باد.
*به جناحهای مســتقل هم نمیشه دل بست
آنها هم آب زیر کاهند .ادعا دارند ما وابستگی
به هیج کس نداریم بعدا با رایزنیها میفهمیم
به ســمت برخی جناحها دچار غش و ضعف
میشوند.
*اصال ما همانگونه که از شــر ترامپ خالص
شدیم ( البته امیدواریم خالص شده باشیم) از
شر این دو جناح هم خالص شویم بد نیست.
*خانــم فائزه یه جوری گفتند از دســت این
دو جریــان اصولگرا و اصالحطلب باید خالص
شــد که برخی مردم میگویند :کی از دست
فالن " 2خودرو ســاز" راحت میشوند؟ البته
منظورمــان ،مردم ژاپن اســت که ازدســت
شــرکتهای تویوتا و میتسوبیشــی به تنگ
آمدند .چون شرکتهای تویوتا یا میتسوبیشی
در حالی که قیمتها را باال کشیدهاند کیفیت
را هم پایین کشیدند!
*اصــوال چون به قــول یک بزرگــواری ":راه
درســت راه نفرت است" پس بهترین راه تنفر
است حتی از این دو جناح.
همچنین خانم هاشمی میگوید :موضوعی که
میتــوان آن را یک معضل جدی در انتخابات
خرداد  ۱۴۰۰دانست بحران مشارکت است.
توصیه ما :ســتاد بحران هم با توجه به بحران
عدم اطمینان مردم به جنــاح ها ،به موضوع
بحران مشارکت هم سریع ورود کند تا درگیر
سیل بیاعتمادی نشدیم.
ایشــان میافزاید:متأســفانه اصالحطلبــان
هــم جامعه را نا امیــد کردند .پــس چرا به
اصالحطلبان رأی دهیم.اگر قرار است در نهایت
همه مثل هم باشند.
*حــرف آخرما :بله اینا همه عیــن هماند اما
تقصیر خودمان اســت چنیــن انتخابهایی
کردیم .به قول شــاعر " :بــه کاهدان زدی در
جستجوی یار"!
اما جسارتا تقصیر شورای نگهبان هم هست که
کسانی را تایید صالحیت کرد که همه عین هم
بودند.پس لطفا از این به بعد تایید صالحیتها
به گونهای باشد که همه مثل هم نباشند.
ولی بــه قول ظریفی :خودتون انتخاب کردید.
پاش هم بخورید! ما هم با انتخاب این جناحها
پاشو خوردیم .اصوال ما آدمای پاخوری هستیم
که کارمان از گرانی قیمت مرغ به جایی رسید
که مجبور شدیم پای مرغ بخوریم.

گم شدن  ۵فرزند خانواده
در یک شب!

خانواده مصری در شــب عروسی یکی از اقوام،
 ۵فرزند خود را به طرز مرموزی از دســت داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،در گزارشی که
به اداره پلیس محلی رسیده است یک خانواده
مصری در یک شب  ۵فرزند خود را گم کردهاند.
طبق اطالعات به دست آمده از صحبتهای پدر
خانواده و همسرش ،آنها در راه عزیمت به مراسم
عروسی یکی از اقوام بودند که ناگهان  ۵فرزندشان
گم شــدند و دیگر خبری از آنها به دستشان
نرســید .آخرین حضور بچهها در دوربینهای
مداربسته مربوط به زمانی است که والدین برای
همراهی آنها تا محل عروسی نزد عموی خود در
یکی از مناطق نزدیک خانه خود رفته بودند.این
زن و شوهر مصری  ۶فرزند داشتند .با گم شدن
 ۵فرزند ،مادر خانواده از شــدت ناراحتی از این
حادثه دچار سکته مغزی شده است و پسر بزرگتر
خانواده که همراه بچههای دیگر به عروسی نرفته
بود ،به دلیل اینکه تحمل جدایی پنج خواهر و
برادر خود را نداشت ،اقدام به خودکشی کرد.
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شاپوری
عمارت اروپایی باشکوه شیراز

هیاهو برای هیچ

ماجرای دریافت ارز فرهاد مجیدی چه شد؟

آفتاب یزد -گروه شبکه :کمتر کسی است
که ماجرای دعــوای ارزی فرهاد مجیدی
فوتبالیست کشورمان با احمد امیر آبادی
فراهانی نماینده قم در مجلس را نشنیده
باشــد .ماجرایی که در آن نماینده مجلس
ادعــا کرد که نام فرهــاد مجیدی 9بار در
لیست تخصیص ارز دولتی قرار گرفته اما
مجیدی آن را رد و قرار بود بابت این مسئله
از آقای نماینده شــکایت کند .ماجرا که
جنجالی شد هرکس در فضای مجازی و یا
رسانه در این خصوص اظهار نظر میکرد و
یا واکنش نشــان میداد .از جمله انتقادات
اساسی که در این جریان مطرح کرده بودند
این بود که اصال چطوری به فرهاد مجیدی
ارز دولتی تعلق گرفته اســت؟ از همین رو
بعد از آن همه ادعاهــا انتظار میرفت که
ماجرا برای تنویر افــکار عمومی ،نتیجه
قابل قبولی را درپی داشته باشد اما بعد از
گذشــت تفریبا دو هفته از این اتفاق هنوز
پایان داســتان مشخص نشده است .حتی
خبرنگار آفتاب یزد برای روشن شدن ابعاد
ماجرا به سراغ امیرآبادی نماینده قم رفت
که متاسفانه ایشان پاسخگو نبودند .با این
اوصاف به نظر میرسد که این همه هیاهو
برای هیچ بوده است.

> ماجرا چه بود؟

اما ماجرای این جــدل از این قرار بود که
چندی پیش امیرآبــادی فراهانی نماینده
قم طی توئیتی نوشته بود که آقای فرهاد
مجیدی  ۹بار در لیست تخصیص ارز دولتی
بوده اســت .بعد از ایــن توئیت ،مجیدی
هم در واکنش به این اتهــام عنوان کرد
که هیچوقت در ایران شــرکت و فعالیت

بازرگانی نداشــتهام و تا به حال حتی یک
دالرهم ارز دولتی نگرفتهام.علیه این فرد
که متاســفانه نماینده مجلس هم هست،
اعاده حیثیت و شکایت خواهم کرد .آدرس
غلط میدهند تا برای اندکی شهرت ،مردم
را مقابل دزدیها و اختالسها فریب بدهند.
در ادامه نماینده قم اظهار میدارد که بعد از
شکایت مجیدی اسنادی را درباره ادعایش
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در دادگاه منتشــر میکند .وی همچنین
در گفتگو با خبرگزاری صدا و ســیما در
خصوص جزئیات بیشــتر ماجرا گفته بود:
«حدود یک ماه پیش یکی از واردکنندگان
غله کشور گزارشی را به بنده ارائه دادند
مبنی بر اینکه برخی از فوتبالیســتها
در وزارت صنعــت و معــدن رفــت و
آمدهایی دارند و در حال گرفتن ارز برای
شرکتهایی هســتند که به نام خودشان
نیست .ایشان این ادعا را نیز مطرح کردند
که با یکی از این فوتبالیستها به نام فرهاد
مجیدی درگیر شدم و به او اعتراض کردم
کــه در اینجا چیکار میکنید مگر شــما
فوتبالیست نیستید هرکس باید به حرفه
و شغل خود بپردازد .برای صحت سنجی
این ادعا ،نامهای را به وزارت صنعت،معدن
و تجارت نوشــتم و از وزارتخانه خواستم
که ایــن موضوع را بررســی کند که بعد
از گذشــت چند روز ،حراست وزارتخانه
این موضوع را تایید و عنوان داشــتند که
آقای فرهاد مجیــدی در تاریخهای  28و
31تیرماه به دفتر خدمات بازرگانی مراجعه
کرده و درخواست ایشان مبنی بر دریافت
ارز توسط یکی از مسئوالن وزارتخانه تائید
شده است»

عمارت شــاپوری نام مجموعهای دو طبقه ،با
زیربنای  840متر اســت .این عمارت در باغی
روحنواز به وسعت  4635متر مربع ساخته شده
و در منطقه مرکزی شهر شیراز ،در محلهای با
قدمت 100ســاله ،معروف به انوری قرار گرفته
اســت .به گــزارش خبرآنالین ،ایــن باغ طی
ســالهای  1310تا  1315هجری شمسی ،با
طراحی استاد ابوالقاســم مهندسی و مالکیت
تجار به نام شیراز)،
اقای عبدالصاحب شاپوری (از ّ
بنا شده اســت.تا دهه  ۷۰هجری شمسی ،این
عمارت تحت مالکیت خانواده شــاپوری بود و
چند سال به صورت متروکه رها شد .در نهایت
در سال  ۱۳۷۸سازمان میراث فرهنگی استان
فــارس ،آن را خریداری و ثبت میراث فرهنگی
ایران کرد.عمارت شــاپوری با سبک معماری
قاجاریه بنا شــده اســت و جزو اولین بناهایی
محسوب میشــود که در آن سالها با رویکرد
آزادانه در معماری طراحی شده است .برای ورود
به ســاختمان نمیتوانید از ورودی اصلی وارد
شوید ،بلکه باید  ۹۰درج ه به سمت نمای شمالی
بچرخید .راههای باغ متقارن طراحی شدهاند در
حالی که درختان نامتقارن کاشــته شدهاند .در
داخل عمارت نیــز اتاقهای فراوانی وجود دارد
و هرکــدام کارکرد خاصــی دارد .نوآوریهای
استفاده شــده در باغ عمارت شاپوری ،آن را به
یک باغ ایرانیاروپایی تبدیل کرده است.

گاوخونی نفسهای آخرش را میکشد

تاالب گاوخونی نام باتالقی است در فالت مرکزی ایران که بخش
بزرگی از آن در اســتان اصفهان و مابقی در استان یزد قرار دارد
که زایندهرود بــه آنجا میریزد .تاالب گاوخونی در گذشــته از
سه منبع آبی شــامل رودخانه زاینده رود ،رودخانه زرچشمه از
کوههای جنوبی شــهرضا و رودخانه ایزدخواست از استان فارس
تامین میشده است .کم آبیهای چند سال گذشته و قطع جریان
زاینده رود از ســال  ۶۶در پی کمبود آب ،بارش و خشکســالی،
احداث سد رودخانه ایزدخواست در سال  ۷۷و رها نکردن حقابه
تاالب از این سد ،تخریب گیاهی و چرای بیرویه شتر و بز و تردد

ماشــین آالت و موتور در این منطقه مشــکالت زیست محیطی
بســیاری را برای این تاالب بوجود آورده اســت .برداشــتهای
بیرویــه و غیرقانونی در باالدســت ،کاهــش آب ورودی ،تغییر
اقلیم و خشکســالی و تامین نشــدن حقابههای طبیعی از جمله
چالشهایــی عنوان میشــود که حیات این تــاالب را به خطر
انداخته و به گفته مســئوالن و کارشناسان محیط زیست ،ادامه
این رونــد میتواند تاالب گاوخونی را به کانون تولید گرد و غبار
تبدیل کند و تا شــعاع زیادی را تحت تاثیــر قرار دهد بنابراین
تامین حقابه آن ضروری است / .باشگاه خبرنگاران

درخواست عجیب عروس از مهمانان!

یک عروس با درخواست عجیب خود از مهمانان
مجلس عروســیاش و مســابقهای که بین آنها
ترتیب داد انتقاد بسیاری را برانگیخت.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،این عــروس آمریکایی که
هویتش اعالم نشــده در مراسم عروسی خود از
مهمانان خواسته بود که با تلفنهای همراه خود،
عکسهای مراسم عروسی را تهیه کنند .او هدف
خود از این درخواســت را کاستن از هزینههای
جشن عروســی اعالم کرد.این دختر در جشن
عروسی اعالم کرده بود که بهترین و باکیفیتترین
تصاویر را به عنــوان تصاویر بهترین روز زندگی
خود و همسرش انتخاب کرده و به عکاس برتر
جایــزه خواهد داد .به همین دلیل بســیاری از
مهمانان از ابتدای جشن عروسی تا پایان آن به
جای لذت بردن از مراســم سرگرم تهیه عکس

از ایــن عروس و دامــاد بودند.این عروس جوان
اولین بار این تصمیم عجیب خود را در یک گروه
در فیســبوک فاش کرد .او در شرح این تصمیم
خود در این پســتی که منتشر کرد نوشته بود:
«آیا کسی در اینجا هست که در روز عروسیاش
عکاس نداشــته؟ من با یــک برنامه ریزی برای
ترتیب دادن مســابقه عکاسی در روز عروسیام
تصمیم گرفتم تا از هزینههای این جشــن کم
کنم .میخواســتم ببینم چه کســی میتواند
بهترین عکسها را از مراسم عروسیام تهیه کند.
مهمانان بایــد از زوایای مختلف بهترین تصاویر
را از مــا تهیه میکردند .برای فردی که بهترین
تصاویر را تهیه کرد نیز جایزهای در نظر گرفتم».
پساز انتشار این خبر بسیاری از کاربران به انتقاد از
تصمیم این دختر جوان پرداختند و او را به خاطر
اجازه تهیه تصاویر بیکیفیت با
تلفنهای همراه در بهترین روز
زندگیاش مورد ســرزنش قرار
دادند .البتــه برخی نیز به دفاع
از این نوعروس پرداختند .یکی
از کاربران در کامنتی نوشــت:
«تصاویر با کیفیت یا بیکیفیت،
ایــن تصمیمی اســت که این
دختر در بهترین روز زندگیاش
گرفته اســت .به خواســت او
احترامبگذاریم».

پاسخ صدا و سیما
به گزارش آفتاب یزد

خالکوبی روی بدن به عشق مارادونا

مرگ دیگو آرماندو مارادونا اســطوره فوتبال
جهان در  ۶۰ســالگی عالقمنــدان به او در
آرژانتین را در غم و اندوه فرو برده است.
بــه گــزارش فــرارو ،در آرژانتین ســه روز
عزای عمومی اعالم شــده و جســد مارادونا
نیــز در کاخ ریاســت جمهــوری بــه خاک
ســپرده شــد .در آرژانتین طرفــداران دیگو
مارادونــا تصاویــر او را روی بــدن خود تتو
(خالکوبــی) میکننــد و برخــی حتــی نام
فرزنــدان خود را به نام این بازیکن نامگذاری
کرده انــد ،ازجمله دخترانی دوقلو به نامهای
مارا و دونا.
رودریگز صاحب یک پیتزافروشــی میگوید:
زندگی بــا مارادونا چیز زیبایی اســت ،برای
ما او نمرد ،عشــق ما ازلی اســت .ســینتیا

ورونیکا زنی که خالکوبیهای مارادونا را روی
بازوی خــود دارد میگوید زایمان برای زنان
بسیار دردناک اســت ،من روزی که مارادونا
درگذشت نیز چنین دردی را احساس کردم.
غم و اندوه بسیار زیاد است.
او با اشــاره به خالکوبی پرتــره مارادونا روی
دستش میگوید :داشــتن این خالکوبی این
احســاس را به من میدهد که او زنده است.
روی دســت این زن نیز عبارت ( el diosیا
خدا) برای عشق به مارادونا نوشته شده است.
فرناندو نیز کــه دیوارهای اتاق خواب خود را
با تصاویر و پیراهن مارادونا پوشانده میگوید
داشتن خالکوبی از دیگو برای من بزرگترین
چیزی است که وجود دارد .من قصد دارم او
را با خود به قبر ببرم.

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
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم.

پیامک09213553193:
(شبانهروز)
تماس09128197782:
(ساعت 6عصر تا 9شب)
روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

موضوع :آگهی صورت تقسیم سهامداران
بدینوسیله به اطالع کلیه افراد ذینفع میرساند :صورت طبقهبندی
و صورت تقسیم بستانکاران شرکت ورشکسته زرناب پارس با شماره
ثبت  306265و شناســه ملــی  10103426965تهیه و تنظیم و
قطعیت یافته و پرداخت براســاس صورت گرفته و اســترداد تتمه
موجودی به سهامداران شــامل -1 :خانم رقیه چوپانی ( 20سهم)
 -2آقای قاســم نیکزاد (60سهم)  -3خانم منیژه چوپانی ( 1سهم)
 -4آقای نیما نیکزاد ( 19ســهم) در شرف اقدام است .فلذا چنانچه
احدی مدعی مالکیت سهم در شرکت ورشکسته مارالذکر میباشد،
ظرف  10روز از تاریخ انتشار این آگهی میتواند به اداره تصفیه امور
ورشکستگی دادگستری اســتان تهران به نشانی :تهران -خ شهید
بهشتی -خ پاکســتان -کوچه چهارم -پالک  -10ط  4شعبه دوم
مراجعه نماید .در غیراینصورت ادعای وی مسموع نخواهد بود.
محمدمهدیقزلسفلو
مستشارقضائیشعبهچهارمادارهتصفیهامور ورشکستگیتهران

در پی درج گزارشــی در روزنامه با عنوان «رپرتاژ
صدا و ســیما بــرای رئیس صدا و ســیما» این
رســانه جوابیهای را به دفتر روزنامه ارسال کرده
که بدین شــرح است :درحالی که اهالی رسانه به
خوبی از لغزشها و آســیبهای فضای مجازی
آگاهند و ضررهای اتکا به این فضا را برای تنظیم
گزارشهای خبری درک کردهاند ،روزنامه آفتاب
یزد احتماال به صورت عمــدی در تاریخ  10آذر
 1399از اظهارنظرهای بینام و نشان در این فضا
برای تهیه مطلبی علیه رسانه ملی استفاده کرده
است .برخالف فضای نظاممند و مسئولیتپذیر در
مطبوعات و دیگر رسانهها ،در شبکههای اجتماعی
مورد استناد روزنامه آفتاب یزد که البته در گزارش
خود نامی از آنها نبرده است ،امکان بیان هر هجو،
توهین و تخریب بدون نیاز به پاسخگویی در قبال
مطالب خود ،وجود دارد .اما حرکت این روزنامه به
استناد به کاربران بینام و نشان ،در بهترین حالت
اهانت به روزنامهنگاری باکیفیت و در بدترین حالت،
عقدهگشایی بدون تعقل و تفکر است .تخطئه رسانه
ملی و دستاورد بزرگ این رسانه برای پخش تصاویر
باکیفیت  HDکه حرکت بر لبه فناوری روز دنیا
بوده است ،با این شیوه روزنامهنگاری راه به جایی
نخواهد برد .در همین حال به اطالع آن دســته
از مخاطبان گرامی این روزنامه که ممکن اســت
اشکالی در دریافت تصاویر  HDاز تلویزیونهای
خود داشته باشــند ،میرسانیم که برای دریافت
راهنمایی بیشــتر بــه ســایتهای  pririb.irو
 dtv.irib.irمراجعه فرمایند.
آفتاب یزد :ابتدا از روابط عمومی رسانه ملی
که حداقل برخالف بســیاری از دستگاهها
در این مورد پاســخ داده اســت تشکر
مینمائیم .از رســانه ملی انتظار میرود در
مورد مطالبی که مرتبط بــا رئیس صدا و
سیما نیست نیز پاسخگو باشد از جمله عدم
رعایت پروتکلهای بهداشــتی در برنامه
«دســتپخت» که مرتبط با سالمت مردم
است و دراینباره حداقل دو مرتبه گزارش در
همین صفحه منتشر شده است.

نجاتتنهاترینفیلجهان

فیلی که به عنوان تنهاترین در جهان معروف شــده است از باغ وحشی
در پاکســتان به سالمت نجات یافت و به کامبوج منتقل شد .به گزارش
فرارو ،قرار اســت این فیل که  ۳۵سال در شرایط سختی در باغ وحش
اسالم آباد در پاکستان نگهداری میشد ،به طبیعت بازگردانده شود .شر،
یا شرلین سرکیسیان ،خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی نقش مهمی در
پرداخت هزینههای حقوقی برای آزادی این فیل داشته است .هشت سال
پیش این فیل جفت خود را از دســت داده اســت و اثر زخم زنجیرهای
پایش دائمی شده است .در اثر شرایط بد نگهداری و خوردن خوراکیهای
شــیرین از دســت بازدیدکنندگان باغ وحش این فیل دچار اضافه وزن
شدید شده است.

