گزارش آفتاب یزد از مشکالت دریافت سبد حمایتی
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تهران و البرز 2000 :تومان
سایر شهرستانها 1000 :تومان

بستهای که گرههای بسته را
چندان باز نکرده است

بیانات رهبر معظم انقالب درباره
قانونمنعبهکارگیریبازنشستگان

روحانیFATF:
خوبباشد یا بد،
الزمهارتباطمالی
بابانکهای
جهانیاست

طرح اصالح قانون بازنشستگان روی میز مرکز پژوهشهای مجلس
حض��رت آی��ت اهلل خامنهای صبح دی��روز در ابتدای جلس��ه
درس خارج فقه ،ضم��ن تأکید بر اهمیت و لزوم اجرای قانون
منع بهکارگیری بازنشس��تگان ،توضیحاتی در خصوص برخی
خألهای این قانون و درخواستهای برخی مسئوالن از ایشان
برای کس��ب مجو ِز ابقاء تعداد معدودی از مدیران بازنشس��ته،
بی��ان کردند.به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهب��ری ،متن بیان��ات رهبر معظ��م انقالب اس�لامی به این
شرح است:
دی��روز یکی از آقایان بعد از درس تش��ریف آوردند جلو ــ بعداز

سرعون إلینا( )۱ــ و با اوقات تلخی
ِ
درس که میبینید همینطور یُ
تمام گفتند که این بازنشس��تههایی که طبق قانون باید برکنار
بش��وند ،اینها را برمیگردانند و این را به پای ش��ما مینویسند،
یعنی به پای من[ .البته] این محبت است ،این نشان دهند ه این
است که این برادرمان نسبت به اینکه یک چیزی را به ما نسبت
میدهند که ایشان نمیپسندد ،ناراحت است .منتها اشکالش این
بود که سر من داد میکشید )۲(.من هم به ایشان یک قدری تند
گفتم آقا! چرا داد میکش��ید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان
هم معذرتخواهی کنیم.

به دنبال اعتراضات خیابانی

نکته ای درباره مطلب کیهان

افزایش قیمت سوخت
در فرانسه متوقف شد
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آفتاب یزد بررسی کرد

نمایندهمجلس
حق دخالت در
انتصابات دولتی را دارد؟
15

تکرار واقعه تلخ
دبیرستان«معین»
این بار در اصفهان؟!
4

تلفن همراه از
کره شمالی وارد کنیم؟!
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خانواده زندانیان آمریکایی
در ایران:

ویزایفرزندان
مقاماتایرانیرالغوکنید
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15

توصیه پزشکی مهناز افشار
حاشیهساز شد

گفتوگوی تفصیلی آفتاب یزد با اسماعیل گرامیمقدم

نارضایتیهارا
گردن روحانی نیندازید

گفت و گوی آفتاب یزد با یک حامی حیوانات

8

گزارشآخر

یادداشت2
افسار رها شده پتروشیمیهای گرانفروش

لزوم ادامه حمایت
اصالحطلبان از روحانی
صادق زیباکالم

امید مافی

روزنامه نگار

سخنیباخوانندگان

سرمقاله

لزومکالبدشکافی
حادثهاصفهان
مجیدابهری

رفتار شناس

لوکا
در سرزمین عجایب!

تحلیلگر و استاد دانشگاه

در غ��روب روزه��ای کودکی لبخند بر لبان پس��رک چوپان
میماسید ،وقتی در درههای مه آلود زادار ،صدای زوزه گرگها
را میشنید و از فرط ترس در خود میگریست و میلولید.
او اما در درههایی که گرگها برای هیچ آدمیزادی س��ر تکان
نمیدادند قد کشید و در محدودهای یشمی چهار نعل تاخت
تا کابوسهای خردسالیاش را با رویاهای ناب بزرگسالی تاخت
بزند و خوشبختی روی زوایای گنگ را تجربه کند.
تقدیر بالهای پرنده بالکان را گرفت و او را تا سترگترین قلهها
برد.تقدیر روی س��والهای تازهاش از روزگار بیمقدار نشست،
وقتی در شب مهتابی آن سوی ایفل لوکا مودریچ توپ طال را
از چنگ تمام غولها ربود و از همان جا به مادرش روی تخت
بیمارستان زنگ زد و خبر خوش را داد تا پیرزن سرطان را زیر
ملحفه سفید جا بگذارد.
انبار باروت کهکشانیهای مادرید ،برای آنکه به سلطنت بیپایان
کریس رونالدو پایان دهد ساعت خود را به وقت ورسای کوک
کرد و پیش چشم خروسهای مغرور از پلهها باال رفت تا صدای
بارانهای موسمی سرزمین خستهاش را به گوش عالم و آدم
برساند و تصویرش از تمام تابلوهای سورئال چکه کند.
توپ طالی جهان حاال در مس��یر زاگرب به سرخوردگیهای
ِ
دهشتناک زادار پس از
یک ملت کبریت میکشد تا درههای
سالها نام پسرک پاپتی را به خاطر بیاورند و در فراق پرندهای
که س��ر از آس��مان هفتم درآورده زار بزنند و ش��یرین ترین
شعرهای عاشقانه را بخوانند.
حاال ل��وکا آن باال ایس��تاده.باالتر از رونالدو،گریزمان و امباپه
و عالقهای به تماش��ای دامنهها ندارد.او میخواهد با س��رود
ماهیگیران دانوب دوباره به س��یم آخر بزند و در س��ی و سه
س��الگی برای توپچیه��ای متفرعن و تب ک��ردهای که مدام
نق میزنند تب بُر بیاورد.
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اولینآمبوالنسرسمی حیوانات

> انتخاب بین بد و بدتر در آینده هم ادامه دارد
> ائتالف با اصولگرایان به فرهنگ دسترسی به قدرت
تبدیل شده است

یادداشت1

تجویزهای خطرناک
سلبریتیها

این روزها همچنان بحث بر سر ادامه حمایت اصالحطلبان از
دولت حس��ن روحانی یا ضرورت عدم حمایت از او با توجه به
عملکرد ضعیف یک س��ال اخیرش است که در واقع برخی از
اصالحطلبان به همان گزینه نخست به عبارتی عدم حمایت از
او رسیدند و حتی مسیر انتقاد سرسختانه از دولت را در عمل
در پیش گرفتند .بر این اساس ،باید اذعان داشت علیرغم همه
انتقاداتی که به دولت حسن روحانی وارد است بر این باورم که
طی  18ماه گذشته و با توجه به عملکرد دور دوم دولت حسن
روحانی ،اصالحطلبان با یک معضل اساس��ی روبهرو شدهاند؛
زیرا از یک س��و اصالحطلبان ش��اهد افت محبوبیت حس��ن
روحانی در دور دوم دولتش هستند و بالطبع با توجه به اینکه
اصالحطلبان نقش بس��یار زیادی در انتخاب حس��ن روحانی
در انتخابات  29اردیبهش��ت ماه  96داش��تند اکنون کاهش
محبوبیت حسن روحانی در حقیقت به نحوی از دسترفتن
اعتب��ار اجتماعی اصالحطلبان هم تلقی میش��ود ،از این رو،
اصالحطلبان امروز متوجه شدندکه اعتبار اجتماعیشان بیش از
حد تصور به دلیل سقوط محبوبیت روحانی دچار آسیب شده
است .به همین دلیل برخی از اصالحطلبان مسیر انتقاد تند و
صریح از روحانی را در پیش گرفتند تا به نحوی فاصلهشان را
از روحانی نش��ان دهند .در حالی که این روند خطاست .زیرا
اصالحطلبان نمیتوانند مسئولیت اجتماعیای که در انتخاب
مجدد روحانی داشتند انکار کنند و بگویند ما از حسن روحانی
حمایت نکردیم .در حالی که واقعیت این است که اصالحطلبان
باعث انتخاب حسن روحانی شدند و این جریان به هیچ روی
نمیتواند از بار مس��ئولیتش در انتخاب حسن روحانی ،شانه
خالی کند .اما در مقابل ،سکوت در برابر عملکرد منفی دولت و
یا حمله به روحانی هم کار درستی نیست .زیرا از یک سو ،نباید
به هیچ روی پشت روحانی را خالی کرد.

همه ضرر میکنند اال پتروشیمیها

آفتاب یزد :بهزاد محمدی از مدیران قدیمی است که کمتر از دو هفته
از انتصابش به عنوان مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران میگذرد.
وی البته باید مس��ائل بسیاری را سامان دهد که با بخشهای فرا نفتی
متعددی در هم آمیختهاند .مالکان و سهامداران پتروشیمیهای بزرگ
در ایران طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا
نیمه دولتیه��ا و وزارتخانههایی همچون وزارت رفاه را در بر میگیرند.
سود باالی پتروشیمی و مزیتهای صادراتی آن بسیاری از هلدینگهای
بانکی را نیز به فکر سرمایهگذاری گسترده در این بخش انداخته است.
صبا تامین از جمله بزرگ ترین سرمایهگذاران دولتی در این زمینه است.
بررسی گزارشات مالی در بورس نشان میدهد که سودآورترین شرکتها
در این روزها پتروش��یمیها هستند .متاسفانه تحریم و افزایش نرخ ارز
و ضع��ف نظارت وزارتخانههای همچون صنعت و معدن و تجارت باعث
شده است تا برخی هلدینگها نهایت استفاده را از وضع موجود ببرند.

تا بنگاههای بسیاری ضرر کنند .اما برای پتروشیمیها که هم موفق شدند
به دولت بقبوالنند که ارزشان باید در بازار ثانویه به قیمتهای باال به فروش
برسد و هم مجوز آزادسازی قیمت تولیدات خود در بورس کاال را گرفتند،
بحرانی بسیاری
وضعیت به کلی فرق میکند .پتروش��یمیها در ماههای
ِ
از واحدهای تولیدی ،سودهای نجومی کسب کردهاند .نگاهی به عملکرد
مالی پتروش��یمیهای پذیرفته شده در بورس نشان میدهد که برخالف
بس��یاری از بخشهای اقتصادی در کش��ور ،آنها در حال سپری کردن
دوران پررونقی هستند .افزایش قیمت محصوالت پتروشیمی و پلیمری،
قیمت همه چیز از بطریهای آب معدنی گرفته تا ظروف پالس��تیکی را
شدیدا ً افزایش داده و فشار بسیاری به واحدهای تولیدی که مواد اولیهشان
را از صنعت پتروش��یمی میگیرند ،وارد کرده اس��ت .از سوی دیگر ،کل
مردم بهعنوان مصرفکننده این محصوالت نیز تحت فشار افزایش قیمتها
قرارگرفتهاند .با این حال ،برای خود پتروشیمیها وضعیت فرق میکند.

> صنعتی با هزاران مدعی

> درآمد سرشار

در شورای عمومی شرکت ملی پتروشیمی به دلیل گستره کار ،افراد زیر
عضویت دارند« :وزیر نفت ،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر
کار و رفاه اجتماعی ،وزیر نیرو ،مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و مدیر
مالی ش��رکت ملی نفت ایران ،عالوه بر اینها سازمانهایی همچون تامین
اجتماعی ،صندوق بازنشستگی ،بانکهای بزرگ و بسیاری دیگر به دلیل
سهامداری در پتروشیمیها تاثیر قابل مالحظهای در تعیین خطوط و نقشه
راه ای��ن صنعت بزرگ ایفا میکنند .در واقع مدیریت ش��رکت ملی ناچار
است با دهها سازمان و نهاد و ارگان دولتی و غیر دولتی هماهنگی انجام
دهد تا اوضاع و قیمتها کنترل گردد .مهمترین مش��کل در میان برخی
ش��رکتهای پتروشیمی متخلف که در گوش��ه و کنار کشور پراکندهاند،
کوتاهی آنها از عدم بازگش��ت ارز دولتی است .سرپرست سازمان توسعه
تج��ارت ایران در اظهاراتی قابل تامل گفته اس��ت که :از  27میلیارد دالر
صادراتی که از ابتدای امسال داشته ایم ،تنها هفت میلیارد دالر ارز آن به
داخل کش��ور برگشته است.بخش عمدهای از این ارز بازنگشته مربوط به
پتروشیمیها است .افزایش نرخ ارز و باال رفتن هزینههای تولید باعث شده

درآمد حاصل از فروش محصوالت پتروش��یمی ش��ازند در نیمه نخست
س��ال جاری ،نس��بت به نیمه نخس��ت سال گذش��ته 72 ،درصد رشد
داشته است .سود خالص این شرکت نیز در همین دوره افزایش نجومی
186درصدی را تجربه کرده اس��ت .ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج
فارس که زیرمجموعههایی مانند  :پتروشیمی بندرامام ،پتروشیمی اروند،
پتروش��یمی تندگویان ،پتروشیمی فجر ،پتروشیمی بوعلی ،پتروشیمی
مبین ،پتروشیمی کارون و پتروشیمی نوری را تحت مالکیت خود دارد،
برنده اصلی این بازی بوده است .سود خالص پتروشیمی فناوران در نیمه
نخس��ت سال جاری ،نسبت به نیمه نخست س��ال گذشته169 ،درصد
افزایش یافته اس��ت .در واقع ،این ش��رکت پتروش��یمی در عرض شش
ماه ،سودی بیش از کل سال  ،96به دست آورده است .سود پتروشیمی
خ��ارک از این رقم هم بزرگتر بوده اس��ت :س��ود خالص پتروش��یمی
خارک در نیمه نخس��ت سال  97نسبت به نیمه نخست سال  ،96رشد
426درصدی را تجربه کرده است به همین ترتیب در دوره مورد اشاره،
سود خالص پتروشیمی کرمانشاه  247درصد افزایش یافته است.

نیمی از صفحات روزنامه آفتاب یزد سیاه و سفید شد

جناب آقای دکتر شاپور مرحبا

جنگ برای ماندن

«جنگ برای ماندن» وصف کامل و جامع
این روزهای نشریات مستقل و خصوصی
است .فش��ار گرانی و باال رفتن عجیب و
غریب هزینه انتش��ار نف��س روزنامههای
مردم پس��ند را به ش��ماره انداخته است.
ب��ه نظر دیر نیس��ت روزی ک��ه مطبوعه
واقعی دیگ��ر برروی کیوس��کها نرود و
همین چند نشریه باقی مانده نیز عطای
انتشار را به لقایش ببخشند.
آفتاب یزد بارها در مورد مصائب استمرار
انتش��ار با خوانن��دگان و همراهان خود
درددل ک��رده اس��ت و یقین��ا هم��گان
میدانند به چه جان کندنی روزگار سپری میکنیم .اکنون نیز مجبور شدیم
در راستای صرفه جویی بیشتر و کاهش هزینهها نیمی از صفحات روزنامه را

سیاه وسفید منتشر نماییم .الجرم تا
روزی که تصمیمگیران و دولتمردان
نگاه خود را به رس��انه تغییر ندهند و
کم��اکان به دنب��ال حمایت و کمک
صرف��ا به نش��ریات خ��اص و دولتی
هس��تند برای بقاء میجنگیم .شاید
عدهای بدشان نمیآید این روند ادامه
پیدا ک��رده و روزنامههای خصوصی و
مستقل نابود ش��وند لیکن در تالش
هس��تیم به انحای مختلف به انتشار
روزنامه آفت��اب یزد ادامه دهیم حتی
اگر مجبور ش��ویم روزی فقط در یک
صفحه منتشر شویم تا باعث شود سیاستهای دولت محترم و وزیر ارشاد در
خصوص نابودی رسانهها جواب عکس دهد!

آزار جنس��ی به عنوان یکی از
پدی��ده های اجتماعی در تمام
جوامعموردنکوهشبودهاست
و همواره خانوادهها در این گونه
مواقع دچار نگرانی و اضطراب
میشوند؛ حادثه اصفهان اولین
نبوده و آخرین نیز نخواهد بود
متاسفانه هنگام وقوع این گونه
حوادث چند روز رس��انهها و
مخصوص��ا در فضای مجازی
با انتش��ار مطالب ،نظریه ها و
گفتگوه��ا به برجستهس��ازی
موض��وع پرداخت��ه و بع��د از
مدتی این حادثه شوم به دست
فراموشی سپرده می شود!
افکار عموم��ی در مورد وقوع
این گونه فجایع مخصوصا در
مراکز آموزشی بسیار حساس
بوده و مردم ب��ه علت اعتماد
فوق العاده به این گونه مراکز،
هنگام بروز حوادث تلخ ،دچار
تردی��د می گردند ک��ه آیا در
مورد فرزندان آنها نیز حوادث
مش��ابه ای ممکن می باش��د
یا نه؟! در کالبد ش��کافی این
حادثه و حوادث مشابه ،اولین
نکته از لحاظ آسیب شناختی
س��کوت قربانیان بع��د از این
جنایت میباشد که این رفتار به
خانواده ها بازمیگردد؛ والدین
باید به فرزندان خود بیاموزند
که در صورت بروز این گونه
وقایع بالفاصل��ه آنها را مطلع
نمایند .مخصوص ًا پدر و مادر به
فرزند گوشزد کنند که عالقه و
محبت آنها به فرزند کم نشده
بلکهبیشترنیزمیگردد...

نماینده محترم سه دوره مردم شریف شهرستان آستارا
در مجلس شورای اسالمی

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت والده همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده،
از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای حضرتعالی ،همسر محترم و

سایربازماندگانصبروشکیباییمسئلتمینمایم.

روزنامه آفتاب یزد در نظر دارد آگهیهای
دولت�ی و خصوص�ی اس�تان ته�ران را
به بخش خصوصی واگذار نماید.
عالقهمندان درخواست خود را به شماره

09213553193
واتساپ نمایند.

ضیاء احمدپور -مدیرعامل موسسه حقوقی دادآفرین

جناب آقای دکتر شاپور مرحبا

نماینده محترم سه دوره مردم شریف شهرستان آستارا
در مجلس شورای اسالمی
با نهایت تاسف و تاثر در گذشت والده همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده،
از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای حضرتعالی ،همسر محترم و
سایربازماندگانصبروشکیباییمسئلتمینمائیم.
دکتر علی وقفچی نماینده مردم شریف زنجان و طارم -دکتر علیاکبر رضایی-
دکتر نوذر شفیعی -حجت االسالم والمسلمین محقق

