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آسیب های اجتماعی 
در سال 1402 کاهش می یابد؟

آفتاب یزد در گفتگو با جامعه شناسان بررسی کرد
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در شب آخرین چهارشنبه ی اسفند ماه هر 
ســال ایرانیان همه با هم با شادی تمام و 
خوشحالی جشن می گیرند و آداب و رسوم 

زیبا و خاصی برگزار می کنند.
این مراسم ریشه در آیین های ملی و باستانی 
ســرزمین پاک و بزرگ مــا دارد و بعد از 
حدود ۳۷۵۰ سال کماکان با شکوه خاصی 
برگزار می شود و از قدیمی ترین زمان های 
تاریخ تاکنــون پایدار مانــده و حوادث 
روزگار نتوانسته اســت خللی بر آن وارد 
کند، به این دلیل که ایرانیان با تمام وجود 
از این گونه مراسم به خوبی مراقبت کرده 

و می کنند.
آیین این شــب بین تمام ایرانیان چه کرد 
و چه ترک و دیگر اقــوام بلوچ و فارس، 
لر و ترکمــن، عرب زبانان ایرانی و همه و 
همه ی اقلیت های باهوش و با همت مذهبی 

و تمامی ایران تباران... معمول است.
ایــن جشــن از سیســتان و کرمــان تا 
آذربایجان هــا، از خراســان شــمالی تا 
خوزستان، از گیالن و مازندران تا فارس و 
بوشهر و تمام این دشت وسیع که ایرانش 
می نامیم با شوق فراوان و دلبستگی خاص 

آشکار می شود.
ایرانیانی که از دیار خود دور افتاده اند نیز 
آن را فراموش نکردند و هر کجا هستند آن 

را برپا می دارند.

سنت زیبای چهار )چار( شنبه سوری را 
پاس می داریم 
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کشورهای مورد تحریم آمریکا 
باید با همکاری هم 
این حربه را از بین ببرند

2چرا هشدارهای چهارشنبه سوری موثر نیست؟

نخست وزیر ســابق پاکستان طی مصاحبه ای به 
وضعیت کنونی این کشور و توطئه ای که علیه او 
چیده شــده بود و درخواست سفرای اروپایی از او 
برای محکومیت عملیات نظامی روسیه در اوکراین 
و تحوالت منطقه ای و بین المللی از جمله مسئله 
فلسطین صحبت کرد. به گزارش ایسنا، عمران خان، 
نخست وزیر سابق پاکستان در مصاحبه با شبکه 
خبری المیادین لبنان گفت: پاکستان در مرحله 
تحــول بزرگی قرار دارد. مــن می دانم که لبنان 
اکنون اوضاع دشوارتری از پاکستان دارد؛ اما کشور 
ما با توجه به تاریخ خود در طول ۷۵ سال استقالل 
اکنون در ســخت ترین زمان خود به سر می برد. 
گروهی از مجرمان بر پاکســتان سلطه یافته اند. 
عملکرد اقتصاد پاکســتان از ۱۷ سال پیش از از 
حیث میانگین رشد و صادرات و تولید کشاورزی 
و صنعتی بهترین عملکرد بود. صادرات تکنولوژی 
و اطالعات درحال بهبود بود برای همین دولت ما 
را با یک توطئه سرنگون کردند. این توطئه توسط 
ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده سابق ارتش بعد از 
اتحاد با دو خانواده فاسد که برای مدت ۳۰ سال 
بر پاکســتان حکمرانی می کردند، انجام شد. این 
فرمانده می خواست این دو خانواده را به حکومت 
بازگردانــد. طرف هایی که این توطئه را چیدند از 
انتخابات آتی می ترسند به این دلیل که می دانند 
 حزب مــن در این انتخابات پیروز خواهد شــد.

این طرف ها نگران نتایج انتخابات هستند. این یکی 
از دالیل تالششان برای زندانی کردن یا حتی قتل 

من است.
او با مافیا خواندن این طرف ها گفت، ۷۷ شکایت 
در همین باره علیه او ارائه شده است و شکایت های 
جدید نیز علیه او ادامه دارند که آخرین آن به اتهام 
ایجاد فتنه و تروریسم بوده است و هدف شکایت ها 

دور کردن وی از صحنه سیاسی است.
عمران خان گفت که پیش بینی می کرده که یکی 
از طرف هــا برای ترور او تالش کند. وی حدود دو 
ماه پیــش در دو تجمع عمومی طرف هایی را که 
برای ترورش تــالش می کردند، فاش کرد که دو 
خانواده هســتند که ژنرال فیصل، یکی از اعضای 
آژانس اطالعات پاکستان نیز در این موضوع دست 
دارد. وی تاکید کرد: نخست وزیر و وزیر کشور در 
عملیات قتل فراقانونی دست دارند و فیصل نیز به 
آن ها پیوسته است و این سه، مسئول تالش برای 

ترور من هستند.
عمران خان اظهار کرد: بعد از آغاز جنگ اوکراین 
ســفرای اتحادیه اروپا از من خواســتند عملیات 
نظامی روسیه را علنا محکوم کنم. این یک مسئله 
بی ســابقه و نقض معیارهای دیپلماتیک بود. من 
یک سؤال از آن ها کردم. چرا از هند نمی خواهند 
عملیات روسیه را محکوم کند چون هند شریک 
و هم پیمان آمریکا است. چگونه جرأت می کنند 
در سیاســت داخلــی من دخالت کننــد. روابط 
بین المللی با منفعت ۲۲۰ میلیون نفر در پاکستان 

در ارتباط اســت. ما همانطور که با هند مذاکره 
کردیم با روسیه نیز برای دستیابی به نفت با قیمت 
 پایین مذاکره کردیم. وی به سیاســت یک بام و 
دو هوای کشورهای اروپایی و آمریکا به ویژه زمانی 
که مسئله درباره منفعت شان است، اشاره کرد و 
گفت: آن ها حوادث فلسطین و کشمیر را محکوم 
می کنند. اسرائیل و هند هم پیمان آن ها هستند؛ 
امــا از ما می خواهند چنین مواضعی اتخاذ کنیم. 
این سیاســت یک بام و دو هوا است. این تناقض 
اخالقی است. مسائل فلسطین و کشمیر حسرت و 
دردی در قلب امت اسالمی هستند. درباره کشمیر 
تنها راه حل عملی استقالل و خودمختاری است. 
اسرائیل نیز مثل هند اشغالگری و سرکوب می کند. 
اسرائیل باید دیر یا زود به فلسطینی ها حقوقشان را 

بدهد وگرنه این مشکل حل نخواهد شد.
عمران خان دربــاره مخالفت خود با ایجاد پایگاه 
نظامی آمریکا در پاکستان گفت: من کامال با این 
مسئله مخالفت کردم چرا که پاکستان به جنگ 
آمریکا علیه تروریسم پیوســت که به دنبال آن 
۸۰ هزار پاکستانی کشته شدند. اقتصاد پاکستان 
بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر خسارت دید و با بیش 
از ۴۰۰ حمله پهپادی آمریکا مقابله کردیم. ملت 
پاکستان بهای سنگینی را در نتیجه دنبال کردن 

آمریکا پرداختند.
وی گفت: جهان اسالم وضعیت تأسف باری دارد 
چرا که بیشتر کشورها شــاهد جنگ و مناقشه 
هســتند. این مناقشات بین دوســتان پاکستان 
یعنی کشــورهایی مثل ایران، عربستان و ترکیه 
اســت که روابط قوی با ما دارند. وی تاکید کرد: 
در صورتی که به قدرت برگردم بزرگترین چالش 
نجات پاکستان از بدترین بحران اقتصادی از حدود 
۷۵ سال پیش اســت که به دلیل فرمانده سابق 
ارتــش رخ داد که افســار را برای مجرمان جهت 
سلطه بر کشور باز گذاشت. ما خواهان تغییر روش 
حکومت داری پاکستان و تعامل با اقتصاد و آزادی 
پاکســتان از وجود گروه کوچکی از نخبه حاکم 
هستیم که تمام منابع کشور را در دست گرفته اند.

عمران خان گفت: کشــور قبــل از هر چیزی به 
حاکمیت قانون نیاز دارد. اگر پاکستان حمایت را 
از طریق سالح هسته ای در اختیار نداشت امنیتش 
در معرض خطر بود چرا که توسط کشوری تهدید 
می شود که مساحت آن هفت برابر مساحت کشور 
ما است. آنچه امروزه موجب نگرانی است این است 
که پاکســتان از نظر اقتصادی ورشکسته است. 
احتماال آن ها بر پاکستان برای تسلیم شدن و رها 

کردن سالح هسته ای فشار بیاورند.
وی در پایان افزود: بزرگترین اشتباهی که من در 
دوره نخست وزیری کردم این بود که فکر می کردم 
فرمانده سابق ارتش برای منفعت پاکستان تالش 
می کند. مــن اعتماد کامل به او کــردم؛ اما بعداً 
فهمیدم که فرمانده سابق ارتش تنها با افراد فاسد 

در ارتباط است.

افسردگی هرساله زندگی میلیون ها نفر را تهدید 
می کند؛ افســردگی یک بیماری جدی است 
بیماری ای که شور، نشاط، امید، خواب، ورزش، 
دوستان، کار و گاهی اوقات حتی خود زندگی را 

از آن ها می گیرد.
جامعه ما به نوعی گرفتار یک افسردگی پنهان 
می باشد؛ افســردگی در دهه های اخیر افزایش 
یافته است به طوری که امروزه میزان افسردگی 
ده برابر نسل قبلی می باشــد و عامل مهم آن 
تغییرات شــیوه زندگی مردم در جهان کنونی 
است. در کشــورهای در حال توسعه یا جهان 
سوم میزان افسردگی نسبت به کشورهای غربی 
بسیار اندک است؛ وسایل رفاهی زیادی داشتن 
و همراهی پیشــرفت های پزشــکی امروز نیز 
نمی توانند مانع بروز افسردگی در جوامع صنعتی 

و کم تحرک گردند.
بدن انسان هرگز برای محیط مدرن فراصنعتی 
ساخته نشده است، انســان ها در بیشتر تاریخ 
زندگی خود با شــکار و اهلــی کردن حیوانات 
وکشــاورزی زندگی خود را سپری می کردند. 
متاســفانه وقتی بدن انسان که مربوط به عصر 
حجر اســت با محیط مــدرن برخورد می کند 
شرایط ســالمتی او فاجعه بار می شود. چاقی، 
مصرف غذاهای پرکالری، بی تحرکی و وسایل 
راحتی مثل اتومبیل و وسایل برقی و تلویزیون 
باعث شده است مردم هیچ گونه تحرکی نداشته 
باشند. نتیجه این امر شیوع افسردگی است که 

فقط حاصل تغییر شیوه زندگی می باشد. 

افسردگی 
بالی قرن

قربانعلی تنگشیر
استاد دانشگاه
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طی چند دهه گذشته روند رو به رشد گردشگری 
در دنیا با سرعت قابل توجهی رو به رو شده است 
چرا که مقوله سفر به عنوان یک مقوله عادی در 
زندگی انســان ها تغییر الگو داده است و در سایه 
تکنولوژی و تحول در ســبک زندگی، مردم برای 
کارهای تجاری، تعطیالت، تفریح، ماجراجویی یا 

حتی درمان های پزشکی نیز سفر می کنند. 
امــا بحــران کرونــا در ســال ۲۰۲۰ به صنعت 
گردشــگری لطمه های قابل توجهــی وارد کرد. 
همین موضوع کافی است تا نقش این صنعت را 
در کسب درآمد، ثروت و رفاه به ویژه در کشورهای 
توریست محور شاهد بود و گردشگری را عنصری 
اثرگذار در ابعاد مختلف زندگی امروز بشر دانست. 
در جریــان این بحران کشــورهای اروپایی نظیر 
آلمان، ایتالیا، اســپانیا و... که مقاصد گردشگری 
بســیاری از توریســت های بین المللــی بودند 

زیان های جبران ناپذیری را متحمل شدند. 
با مرور بر شــرکت های تجاری پرســود در دنیا 
به شــرکت هایی می رســیم که تمرکز خود را بر 
گردشــگری معطوف داشــته و در این راه ثابت 
کرده اند که صنعت توریسم و فعالیت های مرتبط با 
این حوزه برای کشورها مولد و درآمدزا به حساب 

می آید. 
بر این اســاس کشــور ما نیز با ظرفیت بیشمار 
گردشگری در ابعاد و موضوعات مختلف می تواند 
در مسیر ثروت آفرینی هر چه بیشتر بر مبنای این 
داشته ها گام بردارد اما... مشکالت و دغدغه هایی 
در این مسیر وجود دارد که بسیاری از ظرفیت ها 
مسکوت مانده و یا تنها بخشی از آن فعال و مورد 

توجه قرار گرفته است. 
مهم تریــن بعد گردشــگری، اهمیــت و جایگاه 
ســرمایه گذاری در ایــن عرصــه اســت آن هم 
ســرمایه گذاری که بنا به ویژگی هــای درونی و 
بیرونــی منعطف، تحقق اهــداف آن به همراهی 
و هماهنگی کلیه بخش های مهم و فعال کشــور 

وابسته است. 
در حال حاضر کارشناسان صنعت گردشگری ورود 
به این بازار را بدون مطالعه و دانش کافی، مطلع 
نبودن از جنس این سرمایه گذاری و همچنین نبود 
مشوق ها و حمایت های اجرایی دولت از مهم ترین 
چالش های ســرمایه گذاران بخش گردشــگری 
عنوان می کنند. عدم توسعه یافتگی و بروزرسانی 
در بخش های ســخت افزاری و نــرم افزاری نیز 
دلیل دیگرعدم رشد موثر در این عرصه و تمرکز 
ســرمایه گذاران بر ظرفیت های متنــوع میراث 

فرهنگی و گردشگری در کشور است. 
با توجه بــه اینکه راه های ارتباطی و حمل و نقل 
جاده ای، ریلی و فرودگاهی، اقامتگاه های مناسب 
و ســایر خدمات ســفر و موثر در گردشگری از 
شاخص هایی اســت که برای توسعه اقتصادی و 
اجتماعی با محوریت گردشــگری دارای اهمیت 
می باشــد اگر دولت به ویژه دستگاه های اجرایی 
موثر به عنوان ایجاد کننده بستر و تامین کننده 
زیرساخت نقشــی ایفا کنند، طبیعتا بازیگردانی 
این صحنه به دســت بخــش خصوصی می تواند 
میدان دارانی قوی در این عرصه را فعال ســازد و 

دستاوردهایی ماندگار رقم بخورد. 

< گردشگری؛ در راهروهای اداری سرگردان است...
در گفت و شنود با سرمایه گذاران و فعاالن عرصه 
گردشگری دردی مشــترک وجود دارد، آن هم 

بروکراسی اداری و... 

عکس ها نتیجه عکس دارد؛ 
دو قطبی علیه گردشگری! 

فاطمه شریفی

یادداشت-2

تیم اقتصادی دولت سیزدهم کارنامه ضعیفی دارد 
و به هیچ وجه قابل دفاع نیست. با استناد به آمار و 
داده های بانک مرکزی و آمار ایران، تورمی که االن 
در اقتصاد ایران شاهد هستیم، نتیجه عملکرد کل 
دولت سیزدهم است که متاسفانه باید عرض کنم 
اصال قابل دفاع نیست. واقعیت این است که سطح 
رضایت عمومی مهم است لذا از این حیث مردم به 

شدت از سطح تورم گالیه مند هستند.
شواهد موجود حکایت از کارنامه ضعیف دولت دارد.

این سطح از نارضایتی با یک نظرسنجی مشخص 
می شــود و نمی توان آن را کتمان کرد. این مساله 
تنها متوجه وزارت اقتصاد و شخص وزیر نیست، 
بلکــه در مجموع تیم اقتصادی دولت ســیزدهم 

کارنامه ضعیفی دارد.
متاسفانه کارنامه تیم اقتصادی و جناب وزیر اقتصاد 
در هیچ برنامه ای، دستاوردی بنام پیشرفت نداشته 
و داده هــای آماری اقتصاد کالن هــم این ادعا را 
اثبات می کند. وضعیت تورم کامال مشخص است. 
در ادامه نرخ بهره هم منفی اســت. افول کسب و 
کار های کوچک و متوسط و به تبع با تعدیل نیرو و 

شدت گرفتن آمار بیکاری روبرو هستیم.
بورس وضعیت مناســبی ندارد و هرروز شــاهد 
نارضایتی گسترده سرمایه گذاران، از دست دادن 
سرمایه مشــارکتی و اعتراض آن ها در این بخش 
هســتیم. بهره وری بخش تولید، صنعت بشدت 
پایین آماده و بالعکس رانــت و داللی اوج گرفته 
است. بخاطر باال رفتن نرخ ارز و البته تورم حاصله، 
قدرت خرید مردم نیز بشــدت کاهش پیدا کرده 
لذا در زنجیره سیکل تقاضا، تولید و عرضه شاهد 
کاهش تولید و بهره وری هستیم. در حوزه مالیات 
و شــدت باال رفتن نرخ مالیات بر تمام ســطوح 
درآمدی، ملکی و سایر، از لحاظ توزیع درآمد، هدف 
سازمان امور مالیاتی صرفا افزایش مالیات است و اثر 
آن بر زندگی گروه های درآمدی بررسی نمی شود. 
اصالح نظام مالیاتی هم بســیار مهم است. چون 
دولت فقط به دنبال افزایش درآمد مالیاتی است و 
این امر اصال هدف مناسبی برای یک نظام مالیاتی 
نیست. نظام مالیاتی باید تالش کند توزیع درآمد را 
در بین مردم به درستی انجام دهد. مالیات ها هم 
نقش تنظیمی دارند. در بخش تامین دارو مشکالت 
عدیده ای داریم و کمبود دارو در کشور محسوس 
است. بر مردم به وضوح مشخص است که سطح 
درآمدها بشدت پایین آمده و بالعکس هزینه های 
زندگــی آن ها چندین درصد نســبت به ماه ها و 
سال های گذشته باالتر رفته است و اکثریت مردم 
در تامین حداقل های زندگی و مایحتاج روزمره با 

مشکل جدی مواجه هستند.

درباره عملکرد 
تیم اقتصادی دولت

مجتبی پیرزاد
مدرس

یادداشت-3

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 7

 رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار رئیس جمهور بالروس:

آفتاب یزد در گفتگو با حسین کنعانی مقدم 
تحلیلگر مسائل سیاسی 
چالش های پیش روی دستگاه دیپلماسی را 
بررسی می کند

برجام چینی
قیمت در سراسر کشور  8000 تومان )هفته نامه آفتاب حقوقی در 8 صفحه ضمیمه آفتاب یزد امروز می باشد(

چهره جدید فرامرز خودنگاه مجری مردان آهنین بازتاب بسیاری داشت

سنگین ترین آیتم
گذِر عمره!

اظهارات عجیب میرسلیم:

می دانم فرزندم آزاد شده 
اما نمی دانم چرا!

درگذشت یوسف هاشمی زاده

داستان کاشف 
برنج هاشمی

888

عمران خان: تنها راه حل عملی کشمیر خودمختاری است
اسرائیل باید حقوق فلسطینی ها را بدهد


