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هربامداد در سراسر کشور

آفتاب یزد در گفتگو با کارشناسان بررسی میکند

دولت بعدی اصولگرا باشد
با مجلس یازدهم
کنار خواهد آمد؟
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با عقد قراردادی ۱۰ساله بیتوجه به خط لوله صلح
و به بهانه تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران

سرمقاله

چندباربگوییم
شفافیت؟!

مصطفی درایتی فعال سیاسی اصالحطلب در گفتگو با آفتاب یزد

پاکستان پس از روسیه

گزینههای مطرح شده

تیترمرتبط

با قطر هم بست

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

ربطی به اصالحطلبان ندارد

محسن هاشمی:اصالحطلبان تا آخر فروردین ماه کاندیدای خود را معرفی کنند

آیا تهران میتواند از اسالم آباد به مجامع بینالمللی شکایت کند؟

یک کارشناس انرژی در گفتگو با آفتابیزد:
ایران از ســال  ۱۹۹۰تالش کرد تا خود را بــه عنوان یک صادرکننده گاز به
همسایه شرقی خود مطرح کند ،اما تا کنون تمامی تالشهای کشورمان ناکام
مانده است و این موضوع ارتباط به ضعف و قوت یک دولت نسبت به دولت
دیگر هم ندارد
ایــران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز در جهان در حال حاضر ســهمی
کمتر از  ۲درصد از بازار گاز جهانی را داراست؛ درحالی که کشورهایی همچون
روسیه ،قطر و ترکمنستان به ترتیب  ۲۰.۱۲و  ۴درصد از صادرات گاز کل جهان
را در انحصار دارند
گفتگو با مسئول یک سردخانه

مرگ را حس میکنم ،اما منتظرش نیستم
یادداشت1 -
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یادداشت2 -

مهسا رشت یپور

این روزها ،ســیامک انصاری حالل همهی مشــکالت شــده
اســت؛ از درز پیراهن و وســایل برقی سوخته تا یچخال خالی
و مبلی که نیاز به شســت و شــو دارد! از یک فرد به اصطالح
«دکترالزم» تــا ...این روزها مردمی که دار و ندار خود را در ارز
و بــورس به تاراج رفته میبینند؛ با اعصابی خراب شــاهد یک
هنرپیشهی تلویزیونی  -سینمایی هستند که موبایل به دست
سربزنگاه میرسد و هر ناممکنی را ممکن میکند .همین اواخر
در صحبتهایی که باالخره معلوم نشد تحریف شده یا حاصل
گوش هوش مردم رسانیده شد که با
دهانی که بیموقع باز! به ِ
ارز  ۲۷هزارتومانی اقتصاد را روی بدن له شــدهی مردم سراپا
نگاه داشتند اما نگفتند باقیماندهی دار و ندار مردم در بازار اوراق
بهادار  -ســهام  -به چه بهانهی تبخیر شد .این روزها توأمان؛
جهانگیری و روحانی از سلحشوریها میگویند از امیدواریها و
از روزهای خوب ،از بینظیر بودن دولت و کم نظیر بودن تالشها
اما مردم هرچه تا منتها الیه جیب هایشان را که «شپش قاب
انداختــه!» میگردند بهانهای برای خندیــدن ،امیدوار بودن و
آرامش داشتن پیدا نمیکنند گویی ناباورانه به صفحهی خوش
آب و رنگ تلویزیون مینگرند و پیش خودشــان میگویند اگر
چنین معجزاتی ممکن است چرا برای مردم عادی کوچه و بازار
رخ نمیدهد .آقــای روحانی! این روزها نه نای انتقاد داریم ،نه
انگیزهی انتقاد و حــال و حوصلهی انتقاد اما بیا و این چندماه
باقیمانده بخشی از دارایی دو ِد هوا شــدهی مردم را بازگردان،
این مردم به معنای واقعی کلمه مســتأصل شدهاند به اندازهای
توان اعتراض نیز ندارند اصال بیا و چند روزی موبایل
کــه حتی ِ
سیامک انصاری را به امانت بگیر و راه بیافت در بازار ارز و سکه
و سهام برو ،تالش کن ارز و سهام را «بایا» کنی نه صد درصد،
 ۲۰-۳۰درصد نیز قبول اســت .آقای روحانی ،در روزهایی که
کرونا حتی خوشــیهای لحظهای نوروز را از مردم سلب کرده،
اندکی تأمل ،اگر صالح میدانی ،بازار ارز و سهام را بایا کن!

یادداشت3 -

وحید زندی فخر

زبان ســاده یعنی در هر شــرایطی ،تو بدانی چه
کمــک به ِ
کاری از دســتت بر میآید که انجــام دهی ،تا باری از دوش
کسیبرداری و دلی شاد کنی« .ا ِعانت و مددکاری چه در کار
و بار و چه در جنگ»؛ در لغت نامه دهخدا هم کلمهی کمک
اینطور معنی شده است.
کمک کردن اغلب کا ِر آسانی است؛ یعنی یکی از آسانترین
کارهایــی که گاهی با کمترین زحمــت میتوان آن را انجام
حس خوشــایندی وجودمان را
داد ،بعــد از آن هم اغلــب ِ
حس رضایت.
فرا میگیرد؛ یک جور ِ
ِ
برداشــتن کارتِ
زن
گاهــی این ام ِر مفید میتواند
عابربانک ِ
ِ
ســالمندی از روی زمین باشــد که کمرش یارای خم شدن
دادن یــک خودکار به غریبــهای که برای
نــدارد ،یا قرض
ِ
دنبال وسیلهای برای نوشتن میگردد،
پُر کردن فیش بانکی
ِ
یا همراه شدن با نابینایی که قص ِد گذشتن از عرض خیابانی
را دارد.
گاهی هم فراتر میرود؛ ماننــد کمک به گاریچی که باری
توان راندن
ســنگین را جا به جا میکند و نفساش گرفته و ِ
گاری را تا ُحجره فرش فروشــی ندارد ،یا انتشار گزارشی در
روزنامه در مور ِد معضلی اجتماعی که مدتها است قشری را
شدن گره یا حتی
ســبب باز
درگیر کرده و بازخوردها به آن
ِ
ِ
تصویب قانونی برای رفعاش میشود.
ِ
حاال گاهی همین کمک تبدیل میشود به کا ِر بیهوده و حتی
ِ
دوســت خبرنگاری تعریف میکرد در زلزله
به اصرا ِر بیهوده.
حال توزیع چادر
اخیر؛ زلزله سیسخت ،به امدادگرانی که در ِ
میــان زلزلهزدگان بودند ،گفته بود آخر در این هوای برفی و
ِ
دمای زی ِر صفر ،چادر به چه کا ِر این جماعت میخورد ،بدون
شک کانکس راه چاره است که البته جواب داده بودند :به ما
گفتهاند چادر توزیع کنیم.
ادامه در صفحه 9

خبر

به غیر  12درصد حق و حقوق معدنکاران وجوه دریافتی دیگر
به کدام حساب واریز و هزینه شده است؟

به نظر میرســد این بخش از درآمدهای استان یزد به سرنوشت
درآمدهای مالیاتی و ...دچار شده است.
در این خصوص معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان یزد گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون  354فقره استعالم
معدنی در فضایی به وسعت  436هزار هکتار از عرصههای منابع
طبیعی استان یزد صورت گرفته است که تاکنون به  6تا  7درصد
درخواستها یعنی  27هکتار موافقت شده است.
هدایتاهلل میرشــمس اضافه کرد :در کنــار فعالیتهای معدنی،
طرحهــای عمومی و عمرانی نیزبه  319هکتــار از اراضی منابع
طبیعی یزد خسارت زده که مجموع این آسیبها طبیعت بیجان
یزد را هر روز ناتوانتر میکند.
حال این ســوال را مسئوالن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
ادامه در صفحه 2
استان یزد پاسخ دهند... :

«موســیقی ،تواناتریــن و مهربانترین پیام میان عاشــق و
معشــوق ،میان دو دلداده و میان انسانهاست .موسیقی ،به
انسان ،اندیشــیدن میآموزد ».این بخشی از سخنان استاد
شــجریان در رابطه با موســیقی اســت؛ آنگاه که از وی در
ارتباط با مفهوم موســیقی پرسش میشود ،او پس از مکثی
نســبتا طوالنی ،این کلمات را کنار هم میچیند و در نهایت
آن را با اندیشــه انســانها ارتباط میدهد .اندیشهای که در
باالترین درجه ،تفاوت میان انســان و غریزه وی را مرزبندی
میکند .بنابراین مسئولیت هنرمند در این عرصه ،بسیار مهم
است .او میتواند مخاطبان خود را با اثری که خلق میکند،
به اندیشــیدن در عمق هســتی وادارد و به بار معناییاش
بیافزایــد یا به ابتذالی ببرد که چیــزی جز از خود بیگانگی
و از دســت دادن هویت ملی و فرهنگــی ،برایش به ارمغان
نیاورد .اینجاســت که رسالت یک هنرمند در مواجهه با این
دو طیف متضاد از اخالقیات ،مشــخص میشود .چیزی که
امروز متاســفانه در اثرهای هنرمند نماهــای تازه به دوران
رســیده آن طرف مرزها به گوهری نایاب تبدیل شده است.
کسانی مانند امیرتتلوها یا ساسی مانکنها (هنرمندنماها) که
هر روز نزاکت هنری را فدای ناســزاهای افسارگسیخته در
ترانه و معرفی بازیگران غیراخالقی در موریک ویدئوهای خود
میکنند ،بدون شــک بهرهای از اصالت موسیقی نبردهاند و
معنای معنوی آن را درک نکردهاند .البته این یک روی سکه
است .انســانها مختارند به هر طریقی که روحشان را ارضا
میکند ،دســت به خلق محصوالت فرهنگی و غیرفرهنگی
بزننــد .قانون بازار ،حکم میکند هــر محصولی که خریدار
نداشــته باشد ،پس از چندی از چرخه تولید خارج شده و از
این شبکه به هم پیوسته حذف میشود.
آیا به راســتی رســالت موســیقی همین اســت؟ آیا درک
ایرانیهای اصیل ،از موســیقی ،همانی است که در آثار افراد
نام برده دیده میشــود؟ به هیچ وجه .این افراد ،بزرگترین
خائنان به موســیقیهایی هســتند که ترانههای فارسی در
البالی نتهای آن جریان دارد .آنها زبان فارســی را نیز در
ایــن لجنزار ،به قهقرا میبرند و رویای فردوســی را در زنده
نگه داشــتن ایــن فرهنگ غنــی ،نــاکام میگذارند .این
هنرمندنماهــا ،آمدهانــد تا اصالت ،نزاکــت ،ادب ،خلوص و
پــرورش روح را از کالبد موســیقیمان جدا کنند و آن را به
ســبک بیفرهنگهای آمریکایی به مردم بفروشند .بنابراین
اتصال بازیگر مشهور غیراخالقی ،با موسیقیای که ترانهاش
از کلمات فارسی تشکیل شده ،یعنی اوج افول و تنزل؛ آن هم
افولی که نه مانند اشعار ایرج میرزا نشان از پیامهای پندآموز
دارد و نه شبیه هجو خاقانی ،به شیرین سخنی معروفند.
اما چرا چنیــن ابتذالی در بازار محصوالت فرهنگی ایران ،تا
این حد خریــدار دارد؟ اینکه تولیدات چنین ابتذال گرایانی
مورد توجه اکثریت کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته
و در عرض کمتر از  ۲۴ســاعت ،چندیــن میلیون بار دیده
میشــود ،نشــان از افول مفهوم اصیل موســیقی در درک
افراد جامعه دارد .مطمئنا این افراد هنرمندنما ،نقطه ضعف
اکثریت جامعه ایرانی را میدانند.
ادامه در صفحه 9

ادامه در صفحه 5

یادداشت5-

یادداشت4 -

اوج افول
موسیقی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد پاسخ دهد

آفتاب یزد :به غیر 12درصد منابع طبیعی که از معدنکاران دریافت
میشــود وجوه تخریب اولیه در مرحله اکتشاف و جادهسازیها،
مکانهای دپوی باطلههای معدنی و ...به چه میزان از معدنکاران و
دیگر فعالین اقتصادی یزد دریافت و به کدام حساب واریز میگردد.
محمدرضا آخوندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد گفت:
براساس اعالم مکتوب سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد،
حق و حقوق  12درصدی منابع طبیعی که از سوی معادن به خزانه
دولت واریز شده 1,200 ،میلیارد تومان است که باید طبق قانون به
استان یزد بازگردد تا صرف ترمیم عوارض فعالیتهای معدنی شود
که فقط  300میلیون تومان از این مبلغ به استان بازگشته است.
وی به خبرگزاری مهر گفته اســت :سرنوشــت بالــغ بر هزار و
100میلیارد تومان این عوارض پرداخت شــده مشخص نیست و

3

بلیتی کنسل شود مبلغ آن باز نمی گردد!

درختی َبپرور
که بار آورد

آقای روحانی!
بازار سهام و ارز را «بایا» کن
رضا بردستانی

دبیر انجمن خدمات مسافرت هوایی و گردشگری:

همــان زمان که واکسیناســیون محدود در
کشور آغاز شد از مسئوالن مرتبط درخواست
نمودیم ســامانهای راهاندازی کرده و شفاف
اعالم کنند چقدر واکســن به کشور وارد
میشود ،به چه کسانی تزریق میگردد و مقرر
شده گروههای هدف چه افرادی باشند.
اما خب ،مثل هزاران مســئلهای که گوش
شنوایی نیست در این مورد به خصوص هم
یک نمایش به راه افتاد و موضوع به طور کل
به ورطه فراموشی سپرده شد .در حال حاضر
برای بررســی و چگونگی واکسیناسیون در
کشور تنها میتوانیم مثال از افرادی که عضو
کادر درمان هستند پرس و جو کنیم که آیا
واکسن زدهاند یا خیر و اگر زدهاند دوز بعدی
چه زمانی تزریق میشود و اگر کال تزریقی
نشده عوامل بیمارســتان اعالم کردهاند چه
زمانی این اتفاق میافتد! واقعا عجیب است.
این درحالیست که اگر اهل مطالعه رسانههای
بزرگ دنیا باشید متوجه میشوید این رسانهها
در کنار آنکه هر روز آمار مبتالیان و فوتیها
را اعالم مینمایند دقیقا مشــخص میکنند
وضعیت واکسیناسیون در کشور متبوع شان،
در چه مرحلهای اســت و مثال چند درصد
مردم دوز نخســت را تزریق کردند و چند
درصد دوز بعدی .همچنین به صورت منظم
اعالم میشود از زمان شروع واکسیناسیون
چه تغییراتی در آمار مبتالیان و فوت شدگان
رخ داده و...

خودزنی
در نوجوانان
فاطمه رسولی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

اقدام به خودزنی به عمل وارد کردن آســیب عمدی توسط
خود فرد به بدنش گفته میشــود که اشکالی ازقبیل بریدن
دست یا ســوزاندن را در بر میگیرد .این کار اغلب با هدف
خودکشــی انجام نمیشــود ،بلکه به عنوان راهکاری برای
تحمل رنج عاطفی ،خشم شدید و ناامیدی صورت میگیرد.
خودزنی در نوجوانان امری شــایع اســت اما با وجودی که
آسیب به خود با هدف خودکشی انجام نمیشود ،اما احتمال
بروز عــوارض جدی و مرگبار ماننــد عفونت و بیماریهای
خونی را افزایش میدهد .چرخه خودزنی چیست؟ جراحت
عمدی با شکلی از فشار ناشــی از احساسات یا افکار شروع
میشــود .پس از وارد کــردن زخم به بدن ،فرد احســاس
راحتــی میکند .این آرامش صرفا موقت اســت ،زیرا عامل
زمینهای آن همچنان باقی اســت .کمی بعد ،این احســاس
راحتی با شــرم و گناه همراه میشــود که دوباره فرد را به
سوی احساسات منفی و تنش ســوق میدهد .خودزنی به
دالیل مختلفی انجام میشــود؛ اســترس ،فشار ،اضطراب،
افســردگی ،عصبانیت ،غم ،طرد شــدن از سوی دوستان و
خانواده ،تنهایی ،تحریکپذیری ،مسائل اجتماعی ،اختالفات
خانوادگی ،نداشتن مهارتهای ســازگاری و مقابله از دیگر
علل آسیب به بدن وخشونت علیه خود است.
برخی فاکتورها ریسک انجام این عمل را افزایش میدهند،
از جمله:
= داشتن دوستی که اقدام به خودزنی میکند
= نادیده گرفته شدن و سبک دلبستگی نا ایمن
= سابقه آزار جنسی یا عاطفی
= تجربه تروما یا حادثه وحشتناک
= محیط زندگی پر تنش
= بیماریهای روانی مانند اختالالت شخصیت ،افسردگی،
اختــاالت اضطرابی ،اختالل اســترس پس از ســانحه و
اختالالت خوردن
= مصرف الکل و مواد مخدر
عالیم و نشانههای خودزنی در نوجوانان:

 Pمدام پیراهنهای آســتین بلند ،یقه اسکی یا دامنهای
بلند میپوشند .حتی هنگامی که هوا گرم است.
 Pهنگامــی که از زخم ها ،خراشها و ســوختگیها از وی
سؤال میشود ،پاسخهای گنگ و پیچیده میدهند یا بسیار
خشمگین و عصبانی میشوند.
 Pمچ دســت خود را مدام با دســتبندهای چرمی بلند یا
النگوهای پهن میپوشانند.
 Pوجود تیغ ریش تراشی ،قیچی ،چاقو و تکههای شیشه به
کرات در اتاقشان دیده میشود.
 Pوجود دســتمال کاغذی خونی در حمام یا ظرف زباله به
کرات مشاهده میشود.
 Pداروهای مخصوص زخم و سوختگی در اتاق آنها وجود
دارد.
 Pبیش از حد مرموز بودن و دوری جستن از تمام دوستان
و اعضای خانواده.
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در رثای
مصدق
ضیاء مصباح

زمانیکه «کانال ســوئز» رارهبــر مصر «ملی»
اعالم میدارد دو کشور انگلیس ،فرانسه و رژیم
صهیونیستی در سال  ۱۹۵۶به آن کشور حمله
نظامی میکنند که با مقاومت شــدید ملت و
ساکنان «پورت سعید» مواجه ونهایتا به شکست
مصر میانجامد و متعاقب آن با میانجی گری
آمریکا وســازمان ملل کنفرانس صلح در یالتا
برگزارمی شود.
«آنتونی ایدین» در حاشیه این کنفرانس خطاب
به ناصر میگوید:
سروان میدانی که انگلستان شیر است با دم شیر
بازی مکن!
«عبدالناصر» رهبر فقید مصر در جواب «یدن»
که در اولین صفحه کتاب وی بنام «بریدن دم
شیر» چاپ شده میگوید:
کدام شیر؟! با ملی کردن کانال سوئز ،من دم این
شیر (انگلیس) را بریدم و وقتی درحال بریدن
دمش بــودم هیچ تکانی نمیخورد! نگاهش که
کردم دیدم این شیر از قبل مرده است...
ادامه در صفحه 6

یادداشت6-

ساده بودن
ساده نیست
محمدرضا قاسمی

چقــدر ســاده واژهها تغییــر میکنند .همه
مــا بارها این جمالت را شــنیدهایم و یا بارها
خودمان نیز آنها را بــه کار بردهایم« .فالنی
چقدر ساده اســت» .یا اینکه «فالنی ،خیلی
سادهای» .دنیای عجیبی شــده است .مردم
نمیخواهند ساده باشند .از اینکه به آنها به
چشم انسان ساده نگاه شود ،ناراحت میشوند.
در حالیکه این باید کام ً
ال برعکس باشد .مگر
نه این است که سادگی یک مفهوم در مقابل
پیچیدگی است؟ مگر نه این است که سادگی
یک فضیلت است؟ عجیب است .انسانها در
عین اینکه انتظار دارند ،دیگران فارغ از هرگونه
تصنع و تظاهر و ریا بــا آنها رفتار کنند ،در
عیــن حال ،خود در گفتار و رفتار خودشــان
اینگونه عمل نمیکنند .حتی فراتر از آن ،اگر
کسی اینگونه رفتار کند به او انگ سادگی هم
میزنند .امروزه انســانها مفهوم ســادگی را
چنان تغییر دادهاند ،که از آن بیشتر بار منفی
برداشت میشود تا بار مثبت.
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