آفتاب یزد
گزارش میدهد

ممنوعیت درج عکس روی مزار زنان؛ قانونی که هیچ کس از آن اطالع ندارد!
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هربامداد در سراسر کشور
راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی
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دالیل عدم صعود قیمت جهانی نفت پس از انفجار نفتکشهای ژاپنی

رکودتورمی
دامن اقتصاد را گرفته است؟

قیمتنفت
به جای صعود ،نزول کرد!
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برگزاریجلسهمحاکمه ۱۴متهمارزی

شگردمتهمان
در ثبت
شرکتهایصوری
به نام کارگر
رستورانها
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نیروینظامیایران
برایدنیا
شناختهشدهنیست
حاشیههانسبتبه
مجریخندوانه ادامهدارد
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رامبد؛
فعال فقط سکوت!
تفسیرها از
تصاویردفترچه
یا نامه کنار آبه!

5

الزاماتی که تهران باید در مورد
ماجرای انفجار دو نفتکش ژاپنی در منطقه لحاظ کند

لزومتشکیل
کمیتهحقیقتیاب

بازیقیمتی
نفت خام جهان
رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران

برای کاهش قیمت جهانی نفت خام میتوان
به موضــوع جغرافیایی عرضــه این محصول
اشــاره کرد .نفت خام طی ســالهای  2018و
 2019در اجالسهای جهانی  1704و 1705
تصویب شــد که عرضه آن کاهش پیدا کند.
ســهم کشــورهای عضو اوپک  32میلیون و
 500هــزار بشــکه در روز و غیر اوپکیها هم
 38میلیون بشــکه بود .بــه عبارت دیگر طی
دو سال گذشــته جغرافیای عرضه این عرصه
روند کاهشــی را پیدا کرد .طی یکسال اخیر
این رونــد کاهش به دالیل مختلف جغرافیای
سیاســی و اقتصادی روند نزولی داشت.بر این
اساس کشورهای لیبی ،الجزایر ،نیجریه ،ونزوئال
و ایران روند عرضه نفتشــان را کاهش دادند.
این اتفاق کاهش عرضه ،درآمریکای جنوبی به
 22/8میلیــون بشــکه در روز و در خاورمیانه
از  32/500میلیون بشــکه بــه  30میلیون و
900هزار بشکه در روز رسید.
خاورمیانه در روز گذشــته عرضــه خود را به
29میلیون و  700هزار بشــکه رساند .روسیه
نیز کاهــش عرضه خود را بــه  14/6میلیون
بشکه در روز ،آمریکا به  6/6میلیون و اروپا به
 3/5میلیون بشکه رساند .در بخش جغرافیایی
عرضه نفت خام طی دو ســال گذشته عرضه
روزانه کشــورها به 94میلیون بشــکه در روز
رسیده است .در جغرافیای تقاضای نفت خام
اماتقاضــا طی دو ســال  2018و  2019روند
افزایشی را تجربه کرده است ،تا جایی که آسیا
 35/4میلیون بشکه در روز نیاز به نفت داشته
است .نیاز آمریکای شمالی  24/9میلیون بشکه
و اروپا  15/2میلیون و خاورمیانه  8/6میلیون
بشکه در روز بوده است.
در عین حال آمریکای جنوبی  7میلیون بشکه،
روســیه  5میلیون و آفریقا  4/1میلیون بشکه
در روز نیازمنــد بوده اســت کــه در مجموع
100/2میلیون بشــکه نفت خام در روز تقاضا
داشتهاند.
بنابرایــن بین میــزان عرضه نفــت خام که
94میلیون بشــکه در روز و تقاضای خرید که
بیشــتر از عرضه نفت و  100/2میلیون بشکه
بوده تفاوت اســت و این مسئله باعث افزایش
قیمت نفت خام در جهان طی دو ســال اخیر
شده است.
همچنان میزان تقاضای نفت خام بیشــتر از
عرضه اســت که باعث افزایش قیمتها شده
است .این امر موجب افزایش  30تا 35درصدی
قیمت بنزین در آمریکا شده است.
ادامه در صفحه 2

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

،fatf
ایران و اروپا

فرشادمؤمنی:

تجربهاقتصادیمصدقرادنبالکنید

محسنجلیلوند

استاد حقوق بینالملل

تضمین می کنم تحریم ها لغو شود

صفحه 2

با توجه به جنگ روانی شکل گرفته از سوی آمریکا پس از انفجار
دو نفتکش به جهت کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت
سازمانملل ،کارشناسان در گفتوگو با آفتاب یزد میگویند تهران
تشکیل کمیته حقیقت یاب خارجی بی طرف را درخواست کند تا
توطئه کاخ سفید خنثی شود
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رسانه ملی
و مسئولیتهایش

رامین نخستین انصاری

مواظب باشیم

نزدیک بود داوری
«نجفی»شود!

مصطفی داننده

پلیس،ماجرای نجفی
و فرهاد مجیدی
دکتر علی کریمی خوزانی

یادداشت 3

یادداشت 2

مجیدابهری

رفتارشناس

گ مدار و
از دیربــاز تاکنون در اکثــر جوامع فرهن 
عقل محور ،برای تصدی بســیاری از مشــاغل و
پذیرش مسئولیتها ،دانش و مراتب علمی خاصی
موردنظر و نیاز بود ،چرا که بنابر معیارهای علمی
و ضوابط اجرایی هر مســئولیت و منصب ،شــرح
وظایف و ضرورتهای شــغلی ویــژهای دارد که
بدون داشتن آنها قبول یک مسئولیت ،بیاعتنایی
به منطق و فرهنگ سازمانی است .بعد از گذشت
 40سال از عمر انقالب اسالمی به اندازه کافی مدیر
متعهد و متخصص تربیت شدهاند و در بسیاری از
مسئولیتها با تراکم نیرو مواجه هستیم .در کنار
ایــن ویژگی و نکات ضــروری ،اخالق تخصصی و
منشهای ضروری نیز در بسیاری از مشاغل الزم
و مورد توجه میباشد .برای تدوین این ویژگیها و
نکات الزم در هر شــغل و برای انجام بهتر و قابل
پذیرشتر مشاغل ،نظام مخصوص آن شغل ایجاد
شده که بر نکات اخالقی و ضوابط الزم معیارهای
معمــول در جهان ،تخلفــات ،ارزیابی تخصصی و
شرایط اجرای آن شغل در نظر گرفته میشود که در
کنار بررسی صالحیت علمی و تخصصی صاحبان
آن مشاغل بر حسن اجرای وظایف افراد نظارت و
رسیدگی میکنند مثل سازمان نظام پزشکی که
در امر خطیر سالمت و بهداشت در جامعه جایگاه
ویژه دارد و سازمان نظام روانشناسی که بر فعالیت
مشاورین روانشناسی و روانشناسان و صدور مجوز
فعالیت برای آنها تالش میکند .در همین جا باید
بگویم در زمینه مشاوره تنوع و گسترش این امر که
یکی از ارکان ضروری بهداشت روانی جامعه است
نکات و مسائلی وجود دارد که در جای خود به آن
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آمریکاییها از ما «بُل» نگیرند

3

آداب ریاست
و اخالق سیاست

نشستهای سازمان "گروه ویژه اقدام مالی"
(  )FATFاز امــروز در آمریــکا آغاز به کار
میکند.قراراستآنهاپذیرایبیشاز۷۰۰مقام
رسمی در هفته  FATباشند تا درباره اقداماتی
در راســتای مقابله به پولشویی ،تأمین مالی
تروریســم و تأمین مالی ممانعت از اشاعه
تسلیحاتهستهایمذاکرهکنند.ایننشستها
به مدت یک هفته از امــروز تا  ۳۱خرداد در
شهر اورالندو واقع در ایالت فلوریدای آمریکا
برگزار میشوند .در دستور کار این نشستها
مطرح شــده است که پیشرفت ایران و دیگر
کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در
مجموع من خوش بین نیستم که این نشست
بتواند به ایران کمک بکند؛ در هر صورتfatf
در مجمع گیر کرده است از همین رو معتقدم
که این نهاد اصال عالقهای به این ندارد که fatf
راتصویبکند .ادامه در همین صفحه

یادداشتها

اخبار ضد و نقیض پیرامون مشاور احمدینژاد؛
خودکشی بود یا دیابت؟!

3

یادداشت 1
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خواهم پرداخت چرا که امروز بخش قابل توجهی از
هم وطنان به ویژه خانوادهها پی به جایگاه و اهمیت
مشــاوره مخصوصا در مورد کودکان و نوجوانان و
همچنین مشکالت روحی و روانی آنان پی برده و
به همین جهت انواع و اقسام تبلیغات مخصوصا در
فضای مجازی در این زمینهها صورت میگیرد که
باید موردتوجه و رســیدگی قرار گیرند .اما دانسته
میشود که سازمانهای نظام دهی و نظارت ،جایگاه
خاصی در بهبود ،رشد و اعتالی رشتههای مختلف
دارند که روز به روز نیز بهتر میشــود .در اینجا از
نگاه رفتارشناسی قصد ما بیان این واقعیت است که
مشاغل و حرفههای مختلف هرچه در هرم سازمانی
به سمت باالتر حرکت میکند بار مسئولیت و دقت
بیشتری را طلب میکند .تا آنجا که دولتمردان و
مســئوالن در ردیف گروههای مرجــع رفتاری و
هنجارفرستان هر جامعه به حساب میآیند .همین
جایگاه ویژه ،اخالق و خصوصیات رفتاری ویژهای
را برای مشــاغل ســطوح اول ،دوم و ســوم هرم
سازمانی ایجاب میکند که متاسفانه گاهی حرفها
و رفتارهایی از بعضی از مســئوالن و مدیران ارشد
جامعه مالحظه میشود که باعث تعجب میگردد.
در مرحلــه اول قبول میکنیم که این مدیران نیز
ممکن الخطا باشند و به لحاظ جایگاه اجرایی نباید
آنهــا را معصوم تلقی کنیم امــا گفتمان و ارتباط
کالمــی اولین بخش در لیســت صالحیت احراز
مسئولیت کالن میباشــد که اگر در اظهارنظرها
و حرفها دقت نشود ممکن اســت امواج انتقاد به
سوی مجموعه دولت سرازیر شود .مثال وقتی یک
مدیر ارشد به یک فرد مجروح و دلشکسته به جای
دلجویی و آرزوی بهبودی میگوید :تو قسر در رفتی
واقعا تاسف ،این فرد و بســیاری از افراد جامعه را
دربر میگیرد که اگر بخواهیم به این نوع از گفتهها
و اظهارات اشــاره کنیم خود به مقالهای طوالنی و
جداگانه نیاز دارد.
ادامه در صفحه 16

مجلسابهاماترا
رفعکند

مونیکانادی
حقوقدان

موضوعــی که روز گذشــته در رابطــه با الیحه
«اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی» مطرح
شد موضوعی بود پیش از این هم به آن پرداخته
شده بود .در جلسه دوم خرداد ماه که با اعضای
شورای نگهبان برگزار شده بود این الیحه خوانده
شــده و شــورای نگهبان هم چهارم خرداد ماه
نقطه نظراتش را به مجلس ارســال کرده بود و
این موارد هم در رســانهها مطرح شده بود؛ حاال
اینکه بر اساس مصاحبهها دوباره این موارد تکرار
شد جای تعجب است چرا که ایرادات جدیدی به
الیحه گرفته نشده و ایرادات همانی است که در
گذشته درباره آنها صحبت شده است!
در متــن الیحه چنین مقرر شــده که تا قبل از
 18سالگی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی
بــا مردان غیر ایرانی ،مادر میتواند درخواســت
تابعیت ایرانی برای فرزندش داشته باشد ،یعنی تا
اینجا به صورت مطلق به کودکان حاصل چنین
ازدواجهایی اعطای تابعیت شده است؛ پس از آن
هم گفته شــده که اگر تا ســن  18سالگی مادر
برای آنها درخواست اعطای تابعیت نکند بعد از
آن خودشان میتوانند درخواست اعطای تابعیت
داشــته باشــند ولی در این صورت باید جواب
مسائل مربوط به امنیتی بودن آنها ظرف 3ماه
توســط مراجع انتظامی بیاید و مشکل امنیتی
نداشته باشند ،در این صورت میتوانند به تابعیت
ایــران در بیایند و پدر غیــر ایرانی هم میتواند
اقامت بگیرد.
شــورای نگهبان به  2مورد ایراد گرفته اســت،
اولین ایراد این است که اگر فرزند حاصل از این

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانهروز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد
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خبر آخر
ازدواج درخواست تابعیتش تا قبل از  18سالگی
توســط مادرش به عمل بیاید باز هم باید سوابق
امنیتی بررسی شود و نمیتوان اعطای تابعیت را
بگوییم که به صورت مطلــق برای این کودکان
صورت میگیرد بلکه باید مسائل امنیتی بررسی
شود .در مورد دوم هم ایراد گرفته شده که پروانه
اقامتی هم که مقرر شــده برای پدر غیر ایرانی
در ایــن دوران صادر شــود ،آن هم نمیتواند به
صورت مطلق باشــد بلکه نیاز است بررسیهای
امنیتی در این خصــوص صورت بگیرد .در واقع
ایراداتی که از این الیحه گرفته شــده با توجه به
بند  5اصل  3قانونی اساســی است که میگوید
باید اســتعمار به طور کامل ترد شــود و از نفوذ
اجانب جلوگیری شود ،به همین خاطر هم اینکه
بگوییم به صورت مطلق تابعیت به این افراد تعلق
میگیرد و بررســیهای امنیتی در این خصوص
صورت نپذیرد ،شائبههایی را بهوجود میآورد و
این موضوع پذیرفتنی نیست.
شورای نگهبان این ایرادات را گرفته و الیحه را به
مجلس ارجاع داده است و به نظر میرسد که اگر
مجلس یک قید نظارتی به این موضوع اضافه کند
و همانطــور که پیشبینی کرده که برای اعطای
تابعیت به بچهها بعد از رســیدن به 18سال باید
نظارتهای امنیتی صورت بگیرد ،اگر این شرط
را به دو مورد ذکر شــده هم اضافه کند میتواند
ایراد را برطرف کند و الیحه تصویب شود.
در اینکــه شــورای نگهبــان بایــد چنیــن
حساسیتهایی داشته باشد شکی نیست؛ چرا که
تابعیت ،یک مسئله کامال سیاسی است و با اصول
اساسی یک کشور سر و کار دارد .به همین خاطر
هم حساســیت شــورای نگهبان چالش برانگیز
نیســت و حتی اگر تصویب ایــن ماده به همین
شکل هم اتفاق بیفتد و...
ادامه در صفحه 2

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.
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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.

عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس با اشاره به تحریم
اخیر پتروشــیمی از سوی آمریکا گفت :آمریکا
سیاســت قدیمی و نخ نمای چماق و هویج را
دنبــال میکند یعنی از یک طرف برای مذاکره
پیام داده و واســطه میتراشند و تالش میکند
ایــران و افکار عمومی را فریب دهد که در حال
مذاکره بوده امــا دولت ایران قبول نمیکند اما
از طرف دیگر با ایجاد فشــار و خروج غیرقانونی
از برجام تحریمهای جدید وضع کرده و لیست
تحریمها را بلندتر میکنــد؛ اقداماتی که همه
برخالف توافقات و مقررات بینالمللی اســت.
بروجردی در مورد تحریم پتروشیمی نیز گفت:
پتروشیمی از فرآوردهای مهم صادراتی ما است؛
البته تحریم به آن معنا نیســت که ما معامالت
خود در پتروشیمی را انجام نمیدهیم که این کار
از طریق کشورهایی مثل چین و روسیه و خیلی
از کشورهای دیگر ادامه پیدا میکند؛ آمریکا هم
در این بین همچون موضوع نفت فشــار خود را
ادامه خواهد داد /.ایسنا
ادامه از همین صفحه

 ،fatfایران و اروپا

یکی از دالیل اصلی طول کشیدن تصویب آن نیز
برایایناستکهاروپانیزاینستکسراراهنینداخته
است و در واقع این نوعی گروکشی توسط ایران
است .اروپاییها میگویند شما  fatfرا تصویب
کنید تا ما اینســتکس را راه بیندازیم و ایران هم
میگوید اول اینستکس را راه بیندازید تا ما fatfرا
تصویبکنیم،دراینگروشینیزآمریکاسودخود
رامیبرد.امابهنظرمیآیدکهدرایننشستفشار
به ایران زیاد شود و تصور نمیکنم که این بار به
ایرانبرایتصویب fatfمهلتدادهشود.

