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گریه کنیم
یا بخندیم
مجید ابهری
رفتارشناس

در میان اخبار رسانهها ،گاهی با نکاتی روبهرو
میشــویم که در تعییــن عکسالعمل ،ما را
دچار تردید میکند .گریســتن یا خندیدن،
معمولتریــن و متداولتریــن واکنشهــای
رفتاری در مقابل وقایع میباشــند .این هفته
نیــز دو حادثه اتفاق افتاده که موجب گیجی
در انتخاب واکنش میشود .اول آنکه حمایت
از حیوانــات و تغذیــه آنهــا و جلوگیری از
آزارشان رفتاری پسندیده و مورد تایید همه
انســانهای متعادل میباشد اما چرا برخی از
افراد که دچــار بیماریهای روحی و رفتاری
بــوده ،از آزار حیوانات یا حتی کشــتن آنها
لذت میبرند و حتی فیلمشــان را در برخی
از رســانههای اجتماعی منتشر میکنند؟ در
حقیقت با این کارشــان موجــب بدآموزی و
ایجاد تنشهای روحی در جامعه میشــوند.
چرا باید همیشــه دچار افراط و تفریط باشیم
و در انجام برخی از رفتارها آنچنان زیادهروی
کنیم که هر بیننده و شــنونده دچار تعجب،
تاثر و خشــمگردد .مثال شــخصی به مرجع
انتظامیمراجعــه کرده و با نگرانی و اضطراب
اظهار میدارد که پســرش گم شــده! بعد از
ســاعتها صرف وقت مامورین ،اعالم میدارد
که منظور از پسر گم شدهاش ،سگش بوده که
ارزش آن بیش از  40میلیون تومان میباشد.
عالقه به برخی از حیوانات و جایگزین کردن
آن با فرزند ،رفتاری اســت که از نظر روحی
و روانی نشانگر خأل عاطفی در فرد میباشد.
ادامه در صفحه2

تحوالتی که در آرامکــو رخ داده و در آن
پهپادها موفق شــدند یکــی از بزرگترین
پاالیشگاههای نفتی دنیا را هدف قراردهند،
تواناییهای نظامیحوثیهــای یمن را به
نمایش میگذارد و از طرفی دیگر تهدیدات
جدیدی که متوجه دولت عربستان شده است
را نشان میدهد.
اما برخالف تصورات بسیاری ،واکنشهای
اولیه به این اقدام نشان میدهد که نه آمریکا
و نه عربســتان به دنبال این نیستند که اقدام
نظامیعلیه ایران انجام دهند ،هرچند ترامپ
و پمپئو در ادعای واهی اولیه شــان اعالم
کردند که جمهوری اسالمیایران در حوادث
آرامکو نقش داشــته ،اما از زاویه ای دیگر
دولت ترامپ اشاره کرده که تصمیم و نظر
درباره عامل این حمالت را به عربســتان
واگذار میکند...

یادداشتها
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درخواست کاربران شبکههای اجتماعی
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حمید حاجی اسماعیلی

با همان پوشش قبلی
در دادگاه حاضر شوید!

دو سال سخت
برای آقای وزیر

حمیدرضا شکوهی
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یادداشت 3

یادداشت 2

برگریزان"استرا"
درآستانهدربی!
امید مافی

روزنامه نگار

لبخندهای "اســترا" حباب شدند و به هوا رفتند
وقتی سازه آبی شبیه برج پیزا کج از آب درآمد و
یک مساوی روح خراش دیگر کاری کرد که مرد
ایتالیایی ،قهوه پس از بازی را با سگرمههای درهم
رفته مزه مزه کند.
یــک گردان عجول و سرگشــته که بــا دلهره و
ترس به جنگ جنوبیها رفتــه بود آنقدر خط و
نشان رقیب را جدی گرفت که مسحور سکوهای
تب آلود مســجد سلیمان شد و همچون تابلوی
مونالیزا به لبخند اُریب ژکوند دلخوش کرد.
ماشــین الجوردی مدل  ۹۸در ایســتگاه سوم
جنتلمن سرزمین چکمه نام
هم متوقف شد تا
ِ
پســران غمگین خود را در آوایی داغ و خیس
از عــرق صدا بزند و با عینــک تردید به دربی
پیش رو بنگرد.
یک دیوار دفاعی لرزان که به پاشنه آشیل استقالل
بدل شد و با هر نسیمیلرزید و چند سیم خاردار
مضطرب که نتوانســتند حواس خود را معطوف
مهار توپچیهای تهاجمینفت کنند سبب شد تا
در یکی از یکشنبههای دیر به دیر سرجوخههای
آبی شــیب مالیم خاکریز را سالنه سالنه پایین
بیایند و مناعت و قناعت نیمکت دوزخی نتیجه
دلچسبی در پی نداشته باشد.
تیمیکه در زنگ سوم لیگ دو امتیازی شد تا
هفت امتیاز را تا همین جای کار برای مدعیان
کادو کند و بیم در تــه مردمکهای مردانش
رنگ بگیرد درست مثل دو مالقات گذشته در
وقت اضافه خوان سوم بال بال زد و آنچنان با
تشویش ظاهر شد که اگر کمیشانس سراغش
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را نمیگرفــت چاره ای جز زمین گیر شــدن
برابر طالی سیاه مسجد سلیمان نداشت.
حاال فقط چند روز مانده به دربی مرگ و زندگی
این موسیو اســتراماچونی است که روی لبه تیغ
رژه میرود.همــو که قرار بــود خیلی زود کرجی
شکسته شفر را به زورقی مستحکم تبدیل کند،
امــا در میدان عمل به وعدههای خود عمل نکرد
تا اینک در لبه پرتگاه به این بیندیشــد که لیگ
ایران همچون کالچو با ترحــم رابطه ای ندارد و
نغمه بدرود را خیلی زود برای فرماندهان مغلوب
خواهد خواند.
حاال برای جنتلمن ترشــرو یک راه بیشتر نمانده
و آن رد شــدن از کنار سرخها در دیگ جوشان
آزادی است.او اگر بتواند به این روزهای حزن آلود
پایان دهد و با نســخه ای کارساز کلک کالدرون
و بچههایش را بکند،از این مســلخ به ســامت
گذر خواهد کرد.آن وقت میتواند با طیب خاطر
بیشتری از غوغای آتشپارهها بگریزد و با هر تلنگر،
شمعی در باد لقب نگیرد.
برای اســترا همین فردا هم دیر است.او در ولوله
دربی سوزنبانی طراز اول نخواهد بود اگر همچنان
قطار آبی از ریل خارج شود و پرچمهای آسمانی
در حسرت رقصیدن بمانند.
شاید ترمیم سازمان دفاعی تیم،محکم تر کردن
کمربند میانی و قرار دادن دو مهاجم در خط آتش
و البتــه دوری از محافظه کاری بتواند کاری کند
کــه صبح دولت غریبه بدمد و اســترا با تکیه بر
اتوریته اش از جهنمیخودساخته بگریزد و به آخر
خویش نزدیک و نزدیک تر نگردد.
او باید ذهنش را زیر و رو کند و با پلنی جدید برای
تسخیر دربی بزرگ خیز بردارد.اینگونه میتواند به
پریدن امیدوار باشد و خِ فت این روزهای گس را
بچسبد!

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 عمومیروزنامه آفتاب یزد

دو سال سخت
میــدان گازی بالل را هم طلیعــه ای نیک در
نظر بگیریم ،باز هم از دشــواری این مسیر کم
برای آقای وزیر
نمیکند .از دشواریهای فروش نفت در دوران
حمیدرضا شکوهی
تحریــم که بگذریــم ،جذب منابــع مالی برای
روزنامه نگار
توســعه میادین داخلی و مشترک نفتی و گازی
و پروژههای مختلف صنعت نفت ،کار ســاده ای
قرارداد توسعه میدان مشترک گازی بالل امضا
نیست .امکانات مالی و فنی کشور محدود است
شد و فارغ از اینکه چه کسی وزیر نفت باشد ،به
و اگر مثال خیالمان از بابت ســپردن پروژه بالل
عنوان فردی عالقه مند به توسعه صنعت نفت،
به صندوق توسعه ملی و پتروپارس راحت باشد،
امیدوارم امضای این قرارداد ،طلیعه خوشی برای
معلوم نیست بتوان با همین منابع محدود ،سایر
نفت در این دو سال باقیمانده از دولت در دوران
پروژهها را هم به سرانجام رساند .از سوی دیگر
تحریم باشد .اما دو سال سخت پیش روی زنگنه
پروژه سیراف و پروژه ساماندهی فلرها هم جزو
قــرار دارد و البته طنز تلخی که روی خود را به
وعدههای وزیر برای دو ســال دوم است که در
آقای وزیر نشان داده است...
هفتــه دولت مطرح شــد .به
دولــت دوم روحانــی که
اینهــا میتوان چنــد میدان
کارش را آغاز کرد ،نه تنها
نفتــی و گازی و چند پروژه
هنــوز خبــری از ترامپ و
پتروشــیمیرا کــه حداقل
تحریم نبــود ،بلکه قرارداد
ســه مورد آن باید امسال به
فاز یازده پــارس جنوبی با
بهره بــرداری برســد اضافه
توتال تازه امضا شده بود و
کــرد .همه اینها در شــرایط
پیشبینی میشد روزهای
تحریم دشوار است و سختی
خوشــی در پیش باشد .اما
کار زنگنه هم همین است که
پایــان دوران اوباما و آغاز
بتواند با ایــن منابع محدود،
عصر ترامپ ،اوضاع را عوض
حداقل بخشی از این پروژهها
کرد و زودتــر از همه روی
را به سامان برساند.
نفت تاثیر گذاشت که طبق
تردیــدی نیســت که با
امــا طنز تلــخ روزگار را در
وعدههای شیخ الوزرا به مرز
حرفهــای دیــروز وزیر نفت،
توان ایرانــی هم میتوان
تولید چهار میلیون بشــکه
بیشتر حس کردم؛ وقتی که
نفت در روز رسیده و عامل
پروژههــا را پیش برد اما
گفت "ما میخواهیم با جهان
اصلی اعــداد امیدوارکننده
در چه مــدت زمانی ،با
تعامل داشــته باشیم ،اما اگر
رشــد اقتصادی کشور در
چه کیفیتی و با چه هزینه
بخواهنــد ما را متوقف کنند،
پسابرجام شده بود .ماجرای
تمام شــده ای؟ این که
ما متوقفشــدنی نیستیم و
این دو ســال را دیگر همه
پــروژه ای را  36ماهــه
تمام تالش و قــدرت خالقه
میدانیــم و نیازی به تکرار
تعریف کنیم و صد ماهه
خود را بــه کار میگیریم تا
نیســت که چگونه قرارداد
تکمیل کنیم هنر نیست
بر مشکالت فائق شویم" یاد
فــاز یــازده در بن بســت
تمام آن امیدهایی افتادم که
گرفتار شــد و چگونه تولید
برای تعامل با جهان در پســابرجام ایجاد شــد.
و صــادرات نفت ایران کم شــد و چگونه دیگر
زنگنه میخواســت نفت ایران در جهان قدرت
قراردادی با شرکتهای خارجی امضا نشد و  ...اما
نمایی کنــد و افزایش تولیــد ،گام اول بود .اما
حاال دیگر باید به این دو سال باقیمانده فکر کرد.
تحریم بازگشــت و افزایش تولیــد نفت و گاز،
قــرارداد میدان بالل  34ماهه اســت ،صندوق
بدون حضور فناوری خارجی و منابع مالی کافی
توســعه ملی هم از آن حمایت مالی میکند و
امکانپذیر نیســت .تردیدی نیســت که با توان
پروژه هم به شرکتی واگذار شده (پتروپارس) که
ایرانی هم میتوان پروژههــا را پیش برد اما در
کارنامه روشــنی دارد .زوایای میدان هم چندان
چه مدت زمانــی ،با چه کیفیتی و با چه هزینه
پنهان نیست .همه این ویژگیها نشان میدهد
تمام شــده ای؟ این که پــروژه ای را  36ماهه
که قرارداد توسعه میدان گازی بالل را میتوان
تعریف کنیــم و صد ماهه تکمیــل کنیم هنر
قراردادی دانســت که چشــم انداز مشخص و
نیســت .این که میدانی را با پایینترین ضریب
روشنی دارد .پس امضای این قرارداد را میتوان
برداشت ،توسعه دهیم هنر نیست .اینکه هزینه
طلیعــه ای مثبت برای این دو ســال ســخت
تمام شــده یک پــروژه ،دو تا ســه برابر هزینه
وزارت نفت در دوران تحریم دانســت تا شــاید
پیشبینی شــده شــود هم هنر نیست .اینها را
با تالش و تکاپوی بیشــتر و بدون رویاپردازی،
همه میدانیم و مصادیقش هم هست .طنز تلخ
بتــوان طرحهایی واقع گرایانــه را برای نفت در
روزگار این است که زنگنه میخواست با جهان
این دو ســال آغاز کرد یا به سرانجام رساند .اما
تعامل کند ،اما نشــد و این ،کار او را در دو سال
واقعیت آن اســت که دو سال دشوار پیش روی
باقیمانده سختتر میکند.
زنگنه اســت و حتی اگر امضای طرح توســعه
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یادداشت4

نیروی کار ایرانی در عراق
چه میکند ؟
حمید حاجی اسماعیلی

فعال کارگری

در خصــوص مهاجــرت نیــروی کار ایرانی
به عراق یا ســایر کشــورها باید گفت نفس
مهاجرت نیــروی کار به کشــورهای دیگر
چیز بدی نیســت ،چرا که هم در قانون کار
پیش بینی شده وهم از گذشته وجود داشته
است.کشــور ما میتواند نیــروی کار مهاجر
بگیرد و هم اعزام داشــته باشد.این کار برای
ما محاســنی دارد از جمله آن که نیروی کار
خارجی در بخشهایی که تخصص نمیخواهد
و نیــروی کار ماهر نیســت از طریق مجاری
قانونی وارد کشور میشود .حتی در مهاجرت
نیــروی کار ایرانی نیز ما فــارغ التحصیالن
جوانی داریم که در رشتههای فنی ومنهدسی
و کشــاورزی و بهداشت و ...درس خوانده اند
که به خاطر شرایط بازار کار ایران ما ظرفیت
پذیرش آنها را نداشته ایم بنابراین میتوانیم
آنها را به صورت قانونی به کشورهای خارجی
اعزام کنیم .
این وظیفه وزارت کار و وزارت امور خارجه است
که مذاکره کنند ودفاتر وابسته به سفارتخانهها
فعال شــده و آنها رابه خارج بفرستند.این کار
ارز آوری داشــته و باعث اشــتغال جوانان ما
میشود .اما به شرطی که قانونی بروند ودولت
آنها را رصد کند و با این کار حتی انتقال دانش
وتکنولوژی به کشور خواهیم داشت.
اما اخیرا نیروی کار ایرانی از طریق کانالهای
غیر رســمیبه کشــورهای دیگر میروند و
مشکالتی را به وجود میآورند.طی چند سال
گذشته بازار کار ایران به خاطر محدودیتهایی
که ناشــی از تحریمها مخصوصا در یکســال
گذشته داشته فشارهای زیادی به بنگاههای
اقتصــادی وارد شــده و ایــن بــازار دچار
محدودیت شده و ظرفیتهای آن کاهش یافته
که به تبع نیروی کار افزایش و تناســب بین
عرضه و تقاضا برهم ریخته است.
بنابراین اگر دولت ســاماندهی درستی برای
بیکاران نداشته باشد و نیروهای کار به صورت
غیر رسمیبه کشورهای دیگر از جمله عراق
بروند ضمن آسیب به جمعیت کشور  ،باعث
میشــود مردم ما از راههای پرخطر روی به
کارهای غیر رسمیو زیرزمینی و سیاه آورند
و از آنها در کشورهای دیگر سوءاستفاده شود.
رشد بیکاری به پدیده مهاجرتهای غیرقانونی
دامن زده و امکان کار خیل عظیم جوانان در
کشور نیست بنابراین آنها روی به کشورهایی
میآورند که قانونشان از آنها حمایت نمیکند
و بــدون بیمه و با حداقل دســتمزد در این
کشورها تن به بیگاری میدهند.

