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افشاگری یک نماینده مجلس از اقدامات عجیب در بخش خودروسازی کشورمان
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 250میلیون دالر
برای طراحی یک صندوق عقب!

93میلیونتوماندرماه
عقدیغیرقانونیوغیرشرعی
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مجید ابهری

صفحه 6

مدیران
ناکارآمد

رامین نخستین انصاری
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از نگاه رفتارشناســی اجتماعــی ،امید یکی از
اصلیتریــن محورهای رشــد و افزایش تکامل
فکری و اجتماعی اســت .در این رابطه دو نگاه
و نظر در جامعه وجود دارد که با بررســی آنها
میتوان به مســیر حرکت اجتماعــی پی برد.
نگاه اول از ســوی کسانی است که اعتقاد دارند
اوضاع بد است و قابل اصالح نیست و باید دست
روی دســت گذاشت و منتظر بود .نظر دوم که
منطقیتر و کاربردیتر است اینکه؛ درست است
که مشکالت اقتصادی و اجتماعی وجود دارد اما
وضعیت قابلیت اصالح دارد و باید در راســتای
اصالح تالش کرد.
آنچه که در ســطح جامعه مشاهده میشود به
نگاه دوم نزدیکتر و با آن همســوتر است ،یعنی
علیرغم تورم در شکلهای مختلف نقطه به نقطه
یا گونههای دیگر گرانی افسارگسیخته و از همه
بدتر شــایعات ریز و درشت و رنگارنگ در همه
زمینهها ،مالحظه میکنیم مراسم مختلف شادی
و غم برگزار شده و مردم حداکثر تالش خود را
برای برگزاری احسان و خیرات در زمینه مراسم
دینی اعم از اعیاد و عزاداری ،حمایت از نیازمندان
و کمک به حادثهدیدگان بــه اجرا درمیآورند.
از نظر روانشــناختی این حرکات بیانگر وجود
و حضور امید در جامعه میباشــد .تحریمهای
ناجوانمردانه هرچند ما را با مشــکالت مختلف
روبهرو ساخته اما صاحبان خرد ،اندیشه و نبوغ
نیز آرام ننشسته و با تالش کامل ضمن شناخت
استعدادها و...
ادامه در صفحه 11

بر اســاس تحقیقات میدانی انجام گرفته
یکــی از دو غــول خودروســازی جاده
مخصوص(ســایپا) بعد از خارج شدن رنو
از ایران -به دلیل خروج یکطرفه آمریکا از
برجام-بهدلیلعدمتواناییتولیدمحصوالت
این خودروســاز در ایران ،در جهت تامین
خودروی جایگزین برای تعهدات ایجاد شده
قبل از تحریم هر خودروی خانواده رنو (تندر
 ،90ساندرو ،پارس تندر ،استپ وی) را با
 2یا  3خودرو با موعد تحویلهای مختلف
از خانواه پراید ،تیبا ،سایناوکوییک جایگزین
کرد که شاید این مهم باعث جلب رضایت
و تامین نیاز مشتری شود .تا اینجای داستان
همه چیز طبیعی و راه حل جایگزین محتمل و
قابلپذیرشمشتریبودتااینکهدعوتنامههای
خودروهای جایگزین صادر و...
ادامه در صفحه 2

ناامیدیاجتماعی
و آثار آن

فعاالن اقتصادی را
بهراحتی
از دست میدهیم

مجیدابهری

کارشناس خودرو

دکتر ابراهیم جعفری
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رفتارشناس

محمدرضا حامدی نژاد

ردپای
آمارتیاسن

صعودمهاجرتکارآفرینانبهخارجکشور

ناامیدیاجتماعی
و آثار آن

ترفندجدیدبرای
تاخیردرتحویلخودرو

یادداشتها

چرا تب عقد آریایی
بهوجودآمد

یادداشت 1

سرمقاله

یادداشت 2

سایهبلند
احشام!
فرزاد علیزاده

فعال محیط زیست

ســازمان خوارباروکشــاورزی ملل متحد (فائو)
درســال  ۲۰۰۶گزارشی را منتشــر کرد که به
وضعیت تغییرات اقلیمی اختصاص داشت.
این گزارش که به ســایه ی بلند احشام معروف
اســت ،سهم صنعت بی رحم دامپروری در تولید
گازهای گلخانهای را  18درصد در مقابل ســهم
 12درصدی حمل و نقل و ســوختهای فسیلی
معرفــی میکند ،هرچند که از صفرتا صدمراحل
تهیه ،تولید و توزیع گوشــت و محصوالت لبنی
سهمی بیش از  50درصد را شامل میشود.
اخیرا" گزارشی از طرف همین نهاد منتشر شده
اســت که وضعیت را بسیار بحرانی تشریح کرده
و اکیدا توصیه میکند که انسانها مصرف گوشت
و تولیدات دامی را به حداقل برســانند ،زیرا کره
زمین یک و نیم درجه گرمتر شده است!
این در حالی است که یک راس گاو بطور متوسط
روزانه بیــن  500تا  700لیتــر گاز متان تولید
میکند .این گاز در بــدن گاو تولید و از معده او
خارج میشود .قابل ذکر است که متان به مراتب
خطرناک تر از دی اکسید کربن است.
اکنون و پس از ســالها مطالعــه و تحقیقات به
قطعیت مشخص شده است که گازهای گلخانهای
باعث گرمتر شــدن هوا میشوندکه تنها یکی از
پیامدهای تبخیر بیشتر آبهای سطح زمین است
کــه در نتیجه ســبب وقوع ســیالبهای ویرانگر
میشود.
نباید فراموش کرد که تخریب اراضی و پاکتراشی
جنگلهای باران زا به بهانه ی تولید مرتع و کشت
غذای دام باعث تابش بیشتر خورشید به پوسته ی

زمین و در نتیجه خشک تر شدن خاک و جاری
شدن سیالبهای سهمگین میشود.
گرمای بیشتر همچنین باعث ذوب شدن یخها و
یخچالهای عظیم و طبیعی مناطق قطبی و در
نتیجه آزاد شــدن گازهای متان از کف اقیانوسها
میشود .این پدیده زندگی تمام جانداران دریایی
و آبزیان و دوزیســتان و حتی گونههای گیاهی
دریایی که در زنجیره غذایی اکوسیستمهای آبی
هستند را نیز به خطر میاندازد.
یکی دیگر از متهمان اصلی ،مزارع کشــت برنج
اســت که بشــدت در تولید گازهای گلخانهای
(متان) نقش دارد.
بنظر میرســد وقت آن رســیده که دست بکار
شــوید مصرف گوشــت و محصوالت لبنی را به
حداقل برسانید و منابع گیاهی(غالت ،حبوبات و
ســبزیجات) را جایگزین آن کنید .مصرف کمتر
گوشــت و تغییر شیوه ی زندگی و الگوی تغذیه
نه تنها بر ســامت جسم و روان شما تاثیر دارد،
بلکه نزدیک ترین راه حل برای نجات سیاره زمین
است.
فراموش نکنید برای تولید یک کیلوگرم پروتئین
حیوانی (گوشــت قرمز) هزاران لیتر آب مصرف
میشــود ،جنگلهای باران زا(ریههای کره زمین)
برای کشت سویا به جهت خوراک دام ،پاکتراشی
میشوند؛ وقتی هر روز و هر روز به بهانهی تامین
غذا شاهد انواع و اقسام دستکاریهای ژنتیکی در
خوراکمان هستیم،که به نوبه خود عامل چندین
بیماری ناشی از جهش  DNAاست ،و موارد بسیار
دیگر....
خطر بیخ گوشمان است فراموش نکنید که ما تنها
یک کره زمین داریم.
با این وضعیت،آیا بهتر نیســت در راستای حفظ
زمیــن و محیــط زیســتمان و در نهایت نجات
خودمان! قدمی برداریم؟

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:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد
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