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هربامداد در سراسر کشور

در گفتگوی آفتاب یزد با مهدی معتق
استاد مرکز علوم و تحقیقات زمین

فعاالن بازار ارز به استقبال مذاکرات رفتند

و دانشگاه الیبینیتز هانوفر آلمان تشریح شد

احتمالشوکقیمتی
وجود دارد؟

دروغها و واقعیت

فرونشست زمین درایران
3

2

دوشنبه  8آذر 1400

تیتر

تکرار اظهارات بهاره رهنما
از سوی یک سلبریتی دیگر
باادبیاتیمتفاوت

آقای رامبد جوان!

شماهم
لطفاسکوتکنید

رویجامجهانیهیچحسابیبازنکنید!

رضانجفی
معاون امور حقوقی
وبینالمللی

تیم غیرجناحی

یادداشتها

1

یادداشت

زمانی برای مردن
نیست!
امید مافی

روزنامه نگار

همای سعادت انگار روی شانه سرخها نشسته
که تا اطالع ثانوی از پایتخت خارج نخواهند شد
و روز آزادی را به شــب حریفان تا بن دندان
مسلح مبدل خواهند کرد.
پس از آنکه شــاگردان یحیی چشمان پسران
علی منصور را بستند و آنها را به سوی مسلخ
ســوق دادند ،امروز در ازدحــام ویرانگر آزادی
باز هم این پرسپولیس است که به گرد و خاک
میاندیشــد .طرفه اینکه در چنین شرایطی
تیمی قرار اســت رودرروی ســرخهای یازده
امتیازی بایستد که در انتهای کوچه بن بست
لیگ گرفتار شــده و در جامه قشونی محتضر
کمتر نشانهای از روزهای خوب خود دارد.
نفت مسجد سلیمان که با فراز کمالوند از نگاهها
جا مانده تیم سیزدهم لیگ است و با مختصات
موجود بعید به نظر میرسد بتواند سد راه شاه
مهرههای قرمز شود .هر چند در مرتع سبز هر
چیز غیرممکن ،ممکن قلمداد میشود و حتی
اگر مسجد سلیمانیها دست قرمزها را در حنا
بگذارند و مانع رســیدن آنان به صدر شــوند
چندان نباید حیرت کرد.
اما آبیها پس از ســه تساوی نگرانکننده و از
دست دادن صدر جدول حاال به آبادان رفتهاند
تا در کنــار اروند به دوئل با طالییهای آبادان
تــن دهند .تیــم جاه طلب علــی منصور که
همین چند روز پیــش در نبردی میلیمتری
به پرسپولیس باخت تا دست خالی به جنوب
برگردد.
ادامه در صفحه7

ابراهیمشیبانی
رئیس کمیســیون اقتصادی
شورای راهبردی روابط خارجی

علیفکری
معاون وزیر
امور اقتصادی و دارایی

احمد اسدزاده
سرپرستمعاونتبینالملل
و بازرگانی وزارت نفت

غالمرضاپناهی
عضو هیئت عامل و معاون امور
ارزی و بینالملل بانک مرکزی

گزارش آفتاب یزد از اعضای ارشد مذاکرهکننده ایران در وین
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امید مافی
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سرمقاله

چند نکته در مورد بازگشت بیسر و صدای نخلهای حاشیه ساز از قطر

مهدی صفری
دیپلمات
سابق

زمانی برای مردن
نیست!

قیمت در سراسر کشور  3000تومان

آمریکا

دیدار قانونگذاران آمریکایی
با رئیس جمهوری تایوان

یک گروه دو حزبی از قانونگذاران آمریکایی با
ســفر به تایوان با رئیس جمهوری این جزیره
خودگردان گفتگو کرده و به تقویت روابط بین
دو طرف با وجود مخالفتهای چین پرداختند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته مجله نیوزویک ،این
گروه پنج نفره از قانونگذاران آمریکایی شامل
«مارک تاکانو» دموکرات کالیفرنیایی« ،الیسا
اســاتکین» دموکرات میشــیگانی« ،کالین
آلرد» دموکرات تگزاســی« ،ســارا جیکوبز»
دموکــرات کالیفرنیایــی و «نانســی میس»
جمهوری خواه کارولینای جنوبی برای دیدار
با مقامهای تایوانی و گفتگو با تسای اینگ ون،
رئیس جمهوری این کشور به تایپه رفتند .این
ســفر در حالی صورت گرفت که دولت پکن
به شــدت با آن مخالف بود .به دنبال برگزاری
نشستی ،تســای اینگ ون در توئیتی نوشت:
از شما قانونگذاران آمریکایی سپاسگزارم .سفر
شما به تایوان و حمایتتان از تقویت روابط بین
دو طرف برای منطقه و جهان خوب خواهد بود.
اســاتکین اعالم کرد که درخواســتی را از
ســفارت چین در آمریکا مبنی بر لغو سفر به
تایوان دریافت کرده و در توئیتی نوشت :وقتی
اخبار مربوط به سفر ما به تایوان منتشر شد،
دفتر من پیامی را از سفارت چین دریافت کرد
که به من میگفت باید این سفر را لغو کنم .اما
ما این کار را انجام ندادیم و در تایوان هستیم
و بــه تعهداتمان در قبال تایــوان پایبندیم.
جیکوبز نیز در بیانیهای اعالم کرد ،این ســفر
به تایوان ،کره جنوبی و ژاپن از ســوی تاکانو،
رئیس کمیتــه امور کهنه ســربازان مجلس
نمایندگان آمریکا ترتیب داده شده است.

آفتاب یزد
تلفنیآگهی
میپذیرد

09128197782

هستهای

نکته

پیشبینیدربارهنزدیکشدننظامهایعربمنطقه بهپایانکارخود
یــک مرکــز مطالعات
آمریکایی از نزدیک شدن
نظامهــای عــرب حوزه
خلیج فــارس و در رأس
آنها عربســتان سعودی
به پایان کار خود خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از
سایت سعودی لیکس ،مرکز آمریکایی مطالعات
استراتژیک و بینالمللی که به اختصار «»CSIS
نامیده میشود در گزارشی پیشبینی کرده است
که نظامهای عربی در کشــورهای حوزه خلیج
فارس و در راس آنها عربستان سعودی به دالیل
مختلف ازجمله استبداد ،سرکوب آزادی بیان و
اعمال محدودیــت بر بخش خصوصی ،به پایان
کارشان نزدیک شده و به بنبست رسیدهاند .در
این گزارش آمده است که دولتهای عرب حوزه
خلیج فارس به ویژه عربستان همچنان نسبت به
آنچه طی بهار عربی رخ داد ،نگران هستند .طبق
اعالم این مرکز ،بســیاری از دولتهای مذکور
سیاســتی را اتخاذ کردهاند که به نظر میرسد
سازش اجتماعی را تحمیل میکنند؛ طوری که
هیئت امر به معروف و نهی از منکر در عربستان
خنثــی شــده و دولت کنســرتهای عمومی،
سینماها و اجتماعات در فضای باز را جایگزین و
ترویج داده است »CSIS« .در ادامه نوشته است
که عبد الفتاح سیســی ،رئیس جمهوری مصر
تمام تالش خود را برای برخورداری از کلیسای
قبطی انجام داد و امارات نیز در حال ســاختن
مجموعهای شــامل یک مســجد و یک کنیسه
یهودی در ابوظبی است و خواستار ساخت اولین
معبــد «مورمونها» در خاورمیانه شــد .در این
یادداشــت آمده است« :خاورمیانه در خشونت و
آشوب فرو رفته است ،بسیاری از جوانان امیدوار

به مهاجــرت برای تحقق
این هدف تالش کردهاند،
اقتصادها به شدت سقوط
کرده است ،اسالم سیاسی
با یک بن بست مواجه شده
اســت و بوروکراسیهای
سنگین دولتی بسیار فراتر
از نقطه پایداری گسترش یافتهاند».
«جان آلترمان» ،نویسنده این گزارش در این باره
گفت که ایــن دولتها تنها به دنبال جایگزینی
اشکال قدیمی استبداد با اشکال مدرنتر هستند؛
طوری کــه نظامهای جدیــد انعطافپذیرتر و
پایدارتر از نظامهای قدیمی نیســتند .نویسنده
معتقد اســت که با کاهش اشکال مختلف رانت
اقتصادی ،از جمله درآمدهای هیدروکربنی که
منطقه را برای دههها حفظ کرده است ،تَرکها و
شکافهایی به سرعت ظاهر میشوند .مشکالت
اساســی راه به جایی نبردهانــد ،محافظهکاران
به جایی نرســیدهاند و ایدههای محافظهکارانه
همچنان جذاب هســتند و دولتها همچنان به
سلب قدرت مردم در زندگیشان ادامه میدهند.
در این گزارش همچنین آمده است :دولتهای
عرب حوزه خلیج (فــارس) همچنان مردم را از
قدرت در زندگی خود محروم میکنند و رهبران
همچنان مســئولیت پلیس را بــر عهده گرفته
و افراط و تفریط مردم را بررســی میکنند .این
نظامهای مدرنتر بهجای ارتقای انعطافپذیری،
به دنبال حفظ مکانیســمهایی هستند که برای
توسعه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خاورمیانه
بسیار فاجعهبار بوده است .آلترمان در ادامه آورده
است :کشورهای عربی اغلب اقتصادهای خود را
خفه میکنند و فضای مهمی را به احزاب مذهبی
میدهند.

لفاظی جدید رابرت مالی
علیه ایران

نماینده آمریــکا در امور ایران در لفاظی جدید
خود بدون اشــاره بــه نقض برجام از ســوی
کشورش ،ایران را به اعمال فشار بیشتر تهدید
کرد .بــه گزارش ایســنا ،درحالــی که دولت
بایدن مدعی اتخاذ رویکرد دیپلماســی درقبال
ایران بوده و بســیاری از مقامات آمریکا و سایر
کشورهای دنیا به شکست فشار حداکثری علیه
ایران اذعان دارند ،رابرت مالی نماینده آمریکا در
امور ایران تهدید کرد که علیه ایران اعمال فشار
خواهند کرد .مالی در گفتگو با شبکه بی .بی .سی
مدعی شــد که اگر تهران بخواهــد از فرصت
مذاکرات به عنوان بهانهای برای تسریع برنامه
هستهایاش استفاده کند ،آمریکا و متحدانش
علیه ایران فشار خواهند آورد .وی بدون اشاره
به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نقض توافق
از ســوی کشورش گفت :اگر ایران فکر میکند
که این بار میتواند فشــار بیشــتری بیاورد و
ســپس بازگردد و بگوید که آنهــا امتیازات
بهتری میخواهند ،این دیگر کارساز نخواهد بود.
ما و شــرکایمان این کار را انجام نخواهیم داد.
این مقام آمریکایــی در ادامه لفاظیهای خود
افزود :اگر این رویکرد ایران اســت که ســعی
کند از مذاکرات به عنوان پوششی برای تسریع
برنامه هستهای خود استفاده کند و همان طور
که گفتم ،اگر در مذاکرات تعلل کند ،ما مجبور
خواهیم شد به گونهای پاسخ دهیم که ترجیح
ما نیست .هیچکس نباید از این موضوع تعجب
کند که در آن شرایط فشار بر ایران افزایش یابد.
وی در عین حال مدعی شــد :امیدواریم که به
آنجا نرســیم اما اگر به آن نقطه رسیدیم ،فشار
باید افزایش یابد تا به ایران این پیام منتقل شود
که گزینهای که انتخاب میکند ،اشتباه است.

دوقطبیزمینی ها
و فضایی ها

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

امثال بهاره رهنما و رامبد جوان برای آنکه
بتوانند کماکان از تلویزیون و سازمان های
دیگر در قالب تهیه کنندگی،کارگردانی و
بازیگری پروژه بگیرند ،مجبورند و ناچارند
بعضا در افشــانی هایی کنند که به نوعی
حواس مردم از اصل موضوع پرت شود.
بهر حال چنین موضوعی نباید برای اهل
رسانه غریب و عجیب باشد.بقای جماعت
ســلبریتی وابســته به حضور در رسانه
است و اگر از آنان رسانه را بگیرند دیگر
هنری برای عرضه ندارند.آنان بسان همان
شاخ اینســتاگرامی برای آنکه در صحنه
بمانند حاشیه درست می کنند و از همین
حاشیه ها ارتزاق می نمایند.البته این شاخ ها
و ســلبریتی ها روش هــای مختلفی را
انجام داده و ابــداع می کنند.لیکن هدف
یکسان و مشخص است.فی المثل از نظر
من،تفاوت زیادی بین آن زن و شوهری که
در اینستاگرام بر سر هم تخم مرغ می زنند
تا جــذب فالوور کنند با بهاره رهنما ها و
رامبــد جوان ها که هر از گاهی اظهارات
شــاذ مطرح می نمایند وجود ندارد.همه
این ها دو نکته را مدنظر دارند :ابتدا جذب
مخاطب و دوم پرت کردن حواس مردم.
البتــه یک نکتــه را نبایــد از ذهن دور
نگه داشت و آن اینکه حجم مصائب روز
مره از جمله گرانی و تورم به قدری است
که دیگر با بــی ادبی بهاره رهنما و خنده
های شکم سیری و زورکی رامبد جوان هم
حواس جامعه پرت نمی شود .مگر می شود
درد دل راننــده اســنپ را که می گوید
«شرمنده زن وبچه اش است و اگر نگران
خانواده نبود حتما خودکشــی می کرد»
را شنید و تصور کرد که این سلبریتی ها
می توانند به هدف شان برسند؟!جامعه به
قدری این روزها درگیر نان و سفره است
که گوشش بدهکار این حرف ها نیست.
اجازه دهید روشن عرض کنم  :ما در حال
حاضر با یک دو قطبی جدید در ایران مان
مواجه هستیم .دو قطبی فضایی ها و زمینی ها!
فضایی ها آن دســته از افرادی هســتند
که حقوق چنــد ده میلیونی و به ناحق به
جیب می زنند و برای شان تحریم و گرانی
مهم نیست .حرف های این جماعت را ما
مردم عادی نمی فهمیم و درک نمی کنیم.
افــراد مذکور در دنیایــی که زندگی می
کنند اوضاع خوب و پر رونق اســت فلذا
اگر تحریــم روی تحریم هم بیاید و پراید
 7میلیونــی بشــود  500میلیــون هــم
مشــکلی نــدارد .امــا قطــب دوم ما
زمینیها هستیم که دریافتیمان زیر زیر زیر
خــط فقــر اســت.خط فقــر امــروز
با توجه به دبه ماست  55هزار تومانی و
پنیر بستهای 40هزار تومانی  12،میلیون تومان
تخمین زده می شود.دنیای ما زمینی ها پر
است از کمبود و نداری و ایضا سفره ای که
دیگر خالی خالی است.ما زمینی ها بر خالف
فضایی ها که برنامه های بلند مدت دارند و
حرف های زیبا از پشت تریبون ها می گویند
نمی دانیم 24ساعت دیگر قرار است چه شود!
نتیجه آنکه  :ای کاش این سلبریتی ها برای
پروژه گرفتن اینقدر خود را در برابر زمینی ها
زیر ســوال نبرند.آنان به قدری از سفره
فضایی ها برداشت داشته اند که اگر زین پس
ســکوت اختیار کنند تا آخر عمرشان نیز
تامین باشد.

همراهــان و خواننــدگان آفتــاب یزد
میتوانندمشکالت،دغدغههاومشاهدات
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
مهــم و غنی چنین ســوژههایی بوده اما
آفتاب یزد بــه دلیل جایگاه مردمیخود
در نظــر دارد منســجمتر از قبل به این
مهمبپردازد.خوانندگانمحترممیتوانند
ایدههــا و ســوژههای خــود را از طریق
پیامــک  3000141428و یــا تلگرام
 09213553163ارسال نمایند.

