گزارش آفتاب یزد
از تبعات دولتی شدن اجاره مسکن

دستور و بخشنامه در بازار اجاره بهاء نتیجه معکوس خواهد داشت
هربامداد در سراسر کشور

آقای ظهرابی! اطالعات غلط به شما داده اند
یا عمدا ًبرخی واقعیتها را نمی بینید؟!
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والدت باسعادت امام حسن مجتبی(ع) مبارک باد

در واگذاری بدون تشریفات
معدن D19
مسئله فقط یوزها نیستند!
سه شنبه  31اردیبهشت 1398

آفتابیزدگزارشمیدهد

تخریبهدفمندعارف
درآستانهانتخابات
هیئترئیسه
15

سقوط عجیب قیمت
دالر و یورو در بازار

6

گفتهمیشودتیمهایلیگبرتری
ازعقدقراردادباشهریارمنعشدهاند

علی دایی هم
حذف شد؟

5

عاقبتطرح
تعویق کنکور چه شد؟

4

برگزاریدومینجلسهدادگاهرسیدگی
بهاتهامات 31متهمپروندهبانکسرمایه

ماجرایسرمایهگذاری
باپولمعلمان
برایخریدمازراتی
3

یادداشت 1

ترفندخودروسازان
برایکاهشانتقادات
رضا یوسفی

کارشناساقتصاد

به نظر میرسد که مطرح شدن بحث واگذاری
ســهام سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی
بیشتر از آنکه جنبه اجرایی واقعی داشته باشد
یک اقدام ظاهری برای کاستن از میزان انتقادات
به دولتی بودن بخش خودروسازی کشور است.
خصوصیســازی یک مفهوم علمی اســت که
تحقق آن چارچوبهای خاص خود را میطلبد
و اینگونه نیســت که تصور شود با یک اعالن و
قیمت گذاری ،مشتریهای واقعی آماده خرید
وارد عرصه میشوند .البته تجربه خصوصیسازی
در ایران نشــان میدهد خصولتیها همیشــه
آماده هســتند تا با پولهای ناشــفاف ناشی از
رانت وارد کارزار شــوند و سهام مورد عرضه را
خریداری کنند.
در صورت وقوع این امــر ،ظاهر موضوع موجه
جلوه داده شــده و در واقع وانمود میشود که
خصوصی سازی صورت گرفته یا در حال انجام
اســت اما واقعیت این است که زیرساختهای
اقتصادی دولتی زده ایران آشفته تر از آن است
که بخواهد به سمت یک اقتصاد مستقل و فارغ
از حضور دولت حرکت کند.
همین بخش خصوصی فعلی نیز بیشتر متشکل
از بنگاههایی است که شخصیت حقیقی مستقل
اما وابستگی و عقبه دولتی دارند .منظور از بخش
خصوصی در اقتصاد ،شرکتها و افرادی هستند
که هیچگونه اتکایی به دولت ندارند و ســرمایه
آنها به صورت شــفاف در سیستم بانکی تبادل
دارد.
مثال در موضــوع اتحادیه اروپــا و کانال مالی،
مســئوالن دولتی اتحادیــه اروپایی میگویند
تســلطی بر روی شرکتهایشان که از مجازات
اقتصــادی امریکا واهمه دارنــد ،ندارند .چنین
بخش خصوصی با ســرمایه شــفاف و قانونی
مســتقل از دولتها و حکومتها فعال است حال
آنکه ما در ایران با بخشهایی در تجارت روبرو
هستیم که با بهره گیری از رانتها و اطالعات و
سرمایههای ناشفاف وارد عرصه شدهاند و گرچه
بعضا خصوصی به نظر میرسند اما بدون اتکا به
دولت توان رقابت ندارند.
در نتیجه وقتی زیر ســاختها آمــاده گریز از
بخش دولتی به سمت خصوصی سازی نیست،
نمیتوان انتظار داشت که مثال ادعای واگذاری
ســهام دو خودرو ســاز کامال دولتی به بخش
خصوصی چندان جنبه عملیاتی داشته باشد؛
البته خصوصی سازی با همان افراد و شرکتهای
خصولتی ممکن است اتفاق بیفتد اما سهامداران
آنها افراد بخش خصوصی با سرمایههای شفاف و
استاندارد نخواهند بود.
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تصویب مجازات 5تا 25سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی

قوانینی که نوشدارو
بعد از مرگ سهرابند

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

صادق زیباکالم در سالگرد پیروزی دولت به آفتاب یزد گفت:

دولتروحانی
ِگلگیراست

پاسخ ایرانیها به توئیت جنگطلبانه و ضد ایرانی ترامپ

اسکندروچنگیزهمنتوانستند
چه برسد به تو!
صفحه 15

اگر به جای سعید حجاریان بودم به حسن روحانی پیشنهاد میدادم
استعفا ندهد و بماند زیرا رفتن وی شرایط را تغییر نمیدهد
13

خالیاز
خویشیوغربت!
امید مافی

روزنامه نگار

فانوسهای عاطفه خاموش شده اند .آوازهای
مهربانــی به گوش نمیرســد و گریهها و
خندههایمان هیچ شده است .هیچ!
در این روزهای نفرین شده تهی از عاطفه،
آفتاب یخ زده در رگهایمان میخزد تا یادمان
برود کوه از نخستین سنگ آغاز میشود و
انسان از نخستین درد.
و چشمانت راز آتش است
و عشقت پیروزی آدمی ست
هنگامی که به جنگ تقدیر میشتابد
و آغوشت
اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن...
این روزها آنقدر کالفه ایم که نه رد قدمهای
یکدیگر را میبوییم و نه دهانمان آشــیانه
شادمانیاست.
ادامه در صفحه 15

اینفوگرافی

پر رونقترین مشاغل
در سال 2020

گفتوگوی آفتاب یزد با محمود میرلوحی
به مناسبت سالگرد پیروزی لیست اصالح طلبان
در انتخابات شوراها:

مشاغلجدید
سمت و سوی
خود را از
مدرکمحوری
بهسمت
مهارتمحوری
سوق داده اند

شعار شفافیت را
عملیکردیم
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2
یادداشت 2

ازعذرخواهیکردن
البته در این بین ،عالوه بر قربانیان اصفهان از سایر
مناطق کشور نیز عزیزانی در مجلس حضور داشتند
اباییندارم
توگو به صورت کلی در مورد
و ســؤال بنده در گف 
زهرا سعیدی
مرتکبین و معاونین وقوع جرم بوده و نه شــخص
نمایندهمجلس
خاصی؛ باید اعالم کنم که به عنوان خادم مردم استان
اصفهان از مدتها قبل ،در جریان پرونده اسیدپاشی
به دنبال حضور جمعی از قربانیان اســید پاشی در
استان اصفهان بودم و اذعان پزشک معالج گواه این
نشست مجلس شــورای اسالمی ،بنده هم همانند
پیگیری است .البته با یادآوری این نکته که بنده به
برخی نماینــدگان خانه ملت از ســر وظیفه برای
عنوان نماینده مردم استان اصفهان و البته مردم ایران
ی شنیدن صدای
دلجویی و ادامه پیگیری قبلی برا 
تمام تالشم را برای احقاق حقوق ملت کرده و خواهم
این عزیزان در بینشان حاضر شدم اما حضور بنده و
کرد ،تأکید میکنم همچنان مطالبات مردم عزیز
گفتوگو با یکی از این عزیزان حواشیای ایجاد کرد
اصفهان را پیگیری خواهم کرد .در پایان سخن تاکید
که الزم میدانم توضیحاتی کوتاه ارائه دهم :حضور
بنــده در آن جمع صرفاً
میکنم ،مسائل مربوط به
آسیبدیدگان و قربانیان
برای شنیدن صدای آنها
به دلیل برخی اخبار منتشر شده و
اسیدپاشــی را برحسب
شائبههای ایجاد شده تصور کردم
واستماعنظراتخودشان
خانم ابراهیمی از بنده دلخور شده
وظیفه پیگیــری خواهم
برای نطــق موافق و ابراز
است ،به ســراغ ایشان رفتم تا اگر
نمود و اعالم میکنم نظر
همــدردی و دلجویی با
ناخواسته سوءتفاهمی ایجاد شده
به اینکه در پایان صحن
این عزیزان بود .در حین
عذرخواهــی نمایم و هماکنون نیز
گفتوگو ،صحبتی کام ً
علنی به دلیل برخی اخبار
ال
ابایی از آن ندارم و اگر دلخوری برای
منتشر شده و شائبههای
دوستانه و از سر شوخی
این دختر عزیز کشورمان پیش آمده
ایجاد شــده تصور کردم
و مــزاح در آن جمــع
عذرخواهیمیکنم
خانم ابراهیمــی از بنده
به عنوان یــک نماینده
دلخور شده است ،به سراغ
خانم با یکی از خانمهای
ایشان رفتم تا اگر ناخواسته سوءتفاهمی ایجاد شده
آسیبدیده صورت گرفت که به گواه خود ایشان از
عذرخواهی نمایم و هماکنون نیز ابایی از آن ندارم و
سر مزاح بود .به گواه پزشک معالج این عزیز گرانقدر،
اگردلخوریبرایایندخترعزیزکشورمانپیشآمده
بنده از مدتها قبل پیگیر پرونده قربانیان اسیدپاشی
عذرخواهی میکنم اما باید عرض کنم پس از سؤال
استان اصفهان از جمله ایشــان بودم و البته که به
مــن از این دختر خوب و مقاوم اصفهان که مبادا از
وظیفهام عمل نمودهام و حتما باید بیشتر هم تالش
حرفم مکدر شــده باشــد با بزرگ منشی با اعالم
میکردم .آنچه در برخی رسانهها درباره مرتکبین و
مجرمین این حادثه مطرح شده کام ً
اینکه ناراحت نیستم ،اضافه کرد «من نیاز چندانی
ال سوبرداشت بود
به حمایت ندارم و خودم حامی کسانی خواهم بود
و شاید اگر این دوستان رسانهای از میزان حمایتهای
که شرایط آنها دشوارتر از من است» که این سخن
بنده از طرح مربوط به اسیدپاشی مطلع بودند و نیتم
این دختر عزیز اصفهانی بار مسئولیت من را به عنوان
توگو با عزیــزان حاضر در صحن مجلس را
در گف 
نمایندهمردمبسیارسنگینترکرد.
میدانستند،شایداینتصوراتبرایشانپیشنمیآمد.

یادداشت 3

بازدارندگی از پدیده
شوند؛ البته این موضوع نیازمند کار کارشناسی شده
و آموزش به کودکان در مقاطع سنی گوناگون است
«اسیدپاشی»
تا بتوانند خشم خود را کنترل کنند و از رفتارهای
علیرضا شریفی یزدی
هیجانــی تا جای ممکن دوری کننــد .اگر به این
آسیب شناس اجتماعی
موارد اشاره شود به صورت اتوماتیک مسائلی مثل
اسیدپاشی خود به خود از جامعه حذف خواهد شد.
روز گذشــته قوانینی در رابطه با افزایش مجازات
نکته دیگری که در این کار مهم است این است که
اسیدپاشان تصویب شد که البته جنبه بازدارندگی
بایــد به همه افراد جامعه در زمینه مواجهه با افراد
را افزایش میدهد اما کافی نیســت چرا که باید از
دارای اختالل شخصیتی آموزش داده شود ،باید دید
نظر فرهنگی و اجتماعی نیز به نکاتی اشــاره کرد
معموال به چه کسانی اسید پاشی صورت میگیرد؟
که جنبه بازدارندگی را افزایش دهد؛ عوامل خیلی
معمــوال اسیدپاشــیها
مهمــی در این موضوع
در مواجهــه بــا یــک
دخیل هستند و اگر ما
باید به همه افراد جامعه در زمینه
رابطه احساســی صورت
بخواهیم به بازدارندگی
مواجهه بــا افــراد دارای اختالل
میگیــرد ،یعنــی فرد
اجتماعی بپردازیم باید
شــخصیتی آموزش داده شــود،
اسیدپاش بر روی همسر
به آنها توجه کنیم .نکته
بایــد دید معموال به چه کســانی
یا نامزد یا عشــق بر باد
مهم این است که اساسا
اسیدپاشی صورت میگیرد؟ معموال
اسیدپاشیها در مواجهه با یک رابطه
رفتهاش اسید میپاشد.
چه کسانی به اسیدپاشی
احساسی صورت میگیرد ،یعنی فرد
به این ترتیب فردی که
اقدام میکننــد؟ اینها
اسیدپاش بر روی همسر یا نامزد یا
روی او اســید پاشــیده
معموال افرادی هستند
عشق بر باد رفته اش اسید میپاشد.
شده در اغلب موارد با فرد
که اختالالت شخصیتی
به این ترتیب فردی که روی او اسید
اسید پاش رابطه داشته و
روشــن دارنــد یعنی
پاشیده شده در اغلب موارد با فرد
اینجاست که افراد جامعه
مشخص است که افراد
اسید پاش رابطه داشته و اینجاست
باید آموزش الزم را دیده
بــا چه تیــپ و اختالل
که افراد جامعه باید آموزش الزم را
باشند که وقتی با فردی
شــخصیتی به این کار
دیده باشند
رابطه برقــرار میکنند
دست میزنند! اولین گام
کــه نشــانه اختالالت
برای فرهنگســازی این
شخصیتی را به همراه ویژگیهای خاص شخصیتی
اســت که در آموزش و پرورش از دوران کودکی به
و رفتاری دارد ،خیلی جدی این مسئله را مد نظر
بحث غربالگری از لحاظ روانی توجه داشته باشیم
قرار بدهند که فرد هر زمان ممکن است دست به
یعنی در آموزش و پرورش توســط کارشناسان و
چنیــن اقداماتی بزند ،بنابر این جامعه باید آگاهی
مشاوران ،کودکان مورد ارزیابی قرار بگیرند و اگر با
الزم را داشته باشد که راه برخورد با افرادی با چنین
اختالل این چنینی رو به رو شدند شخص را مورد
شخصیتی چیست؟! به طور کلی معموال اسید پاشی
درمان قرار دهند تا این اختالالت شخصیتی قبل از
در همه جای دنیا بیشتر به این صورت اتفاق میافتد
این که بتوانند ابعاد بزرگ تری به خود بگیرند و در
که دوطرف یکدیگر را میشناسند!
جامعه مثل اسید پاشی ظهور و بروز پیدا کنند درمان

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 میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانهروز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)
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روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها و
مشاهدات 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
پیاممردمیروزنامه،منبعمهموغنیچنینسوژههاییبودهاماآفتابیزد
به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منســجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

یادداشت ۴

بهحقایقبپردازید
نهخیالپردازیها!
اسماعیلکهرم

کارشناس محیط زیست

چندی پیش رئیس محترم سازمان محیط زیست
در دیدار با سفیر ترکیه درباره انتقال آب از دریاچه
وان به دریاچه ارومیه صحبت کرده بود که بسیار
جای تعجب دارد چرا که انتقال آب ممکن است
که یک مسئله را حل کند یعنی در مبدا آب را کم
کند و در ماخذ آب را افزایش دهد اما راهحل کلی
و قابل استفاده نیســت! از وان به دریاچه ارومیه
70کیلومتر فاصله اســت و آب دریاچه وان باید
70کیلومتر منتقل شود ،لوله کشیهای خاصی
انجام شــود و پمپهایی ســر راه قرار دهند که
این پمپها آب را از ســر باالیی و سر پائینی رد
بکند! این کار از نظر تکنیک قابل انجام اســت و
با صرف انــرژی و مقدار زیادی پول میتوان این
کار را انجام داد اما من واقعا نمیدانم که مسئوالن
محیط زیســت با واقعیت رو به رو هستند و یا
خیالپردازیمیکنند!
چندی پیش دولت ترکیه در زمینه محیط زیست
نشستی را برپا کرد و عده ای را نیز دعوت کرد و
من هم جزو مدعوین بودم .در این جلسه جوانان
زیاد ترکی هم حضور داشتند .نهایتا در این جلسه
عکسهایی از دریاچــه وان و دریاچه ارومیه در
وضعیت فعلی اش به نمایش گذاشتند ! همین
موضوع باعث شــد که همه مهمانان متفقا بیان
کردند که از دریاچه وان مثل چشممان مراقبت
میکنیم که به حال و روز دریاچه ارومیه نیفتد!
من متعجبم که چطور حاال از انتقال آب دریاچه
وان صحبت به میان آمده است! من معتقدم دولت
ترکیه اجازه انتقال حتی یک قطره از آب دریاچه
وان را نخواهد داد!
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