چرا مجلس ،متخصصان و رسانهها
در فقره واگذاری معدن  D19به چادرملو سکوت کردند؟!

دغدغه محیط زیستی یا تسویه حساب سیاسی؟!
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هربامداد در سراسر کشور
نامه وزیر ارتباطات به سران قوا

گزارش آفتاب یزد از یک بحران «بدبو» در شمال ایران

4

برای پایان دادن به «وس»

شاید تا چند سال دیگر
نتوان به شمال سفر کرد!

خدمات ارزش افزوده
کاله گشاد اپراتورها بر سر مردم!
چهارشنبه

توقف دو پروژه
احیای
دریاچه ارومیه
3

حذف آگهی بازرگانی از شبکه کودک

تلویزیون
بدون تبلیغات!
آفتاب یزد گزارش میدهد
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چهکسیمیخواهد

پیشنهاد آفتاب یزد برای به سرانجام رسیدن بحث FATF

بانک مرکزی
نظردهد

مردم پایصندوقهانیایند؟!
منصور مظفری

مدیرمسئول

حرفوسخنتازهاینیستاینکهشنیدهشدهبرخی
ازچهرههایسیاسیسابقمدعیباشند«:پیروزی
ما در گرو عدم حضور مردم پای صندوقهای
رأی است» و واقعیتی غیرقابل انکار است که
اصالح طلبان همواره حضور مردم را نقطه عطف
هر انتخاباتی دانسته ،همواره تالش میکنند همه
گروهها ،تفکرات و آحاد برای انتخابات حاضر
باشندحالوقتیایندوتفکرراکنارهمقراردهیم
به یک نتیجه عجیب میرسیم و آن این که:
= یک گروه تالشی آنچنان برای ایجاد شور
انتخاباتی نمیکند ،تمام قــوای خود را برای
تخریب رقیب بــه کار میبندد و بلندگوهای
تبلیغاتی اش روی نقاط ضعف قفل میشود!
= یک گروه خواهان گفتگوی ملی اســت،
حضورحداکثریاستایجادزمینهبرایدخالت
همه ی عقاید نظرات

2

نمونههایبارزی
از «جامعه قوی
و دولت ضعیف»

ادامه در همین صفحه

یادداشتها

آفتاب یزد گزارش میدهد

5

تداوم سکوت
سیدعلیخمینی

گزارش آفتاب یزد
از یک معضل اجتماعی میان نوجوانان

خونبازی میکنم

؛

داستان بوسه یک نظامیبه پرچم ایران

3

12

پس هستم!

یادداشت 1-

هیئت منصفهای
از آحاد جامعه
محمد علی فروغی
حقوقدان

گفته شده است قراراست تا سرانجام مرزبندی
بین جرم سیاســی و امنیتــی صورت بگیرد .
طبق اصل  168قانون اساســی  ،رسيدگي به
جرايم سياســي و مطبوعاتي علني اســت و با
حضور هيئت منصفه در محاكم دادگســتري
صورت ميگيرد .اینکه برای جرائم سیاسی باید
هیئت منصفه تشکیل شود نکته مهمیاست .
فلسفه تشــکیل هیئت منصفه در دادگاههای
سیاسی این است که جرم سیاسی یک تفاوت
عمده با جرائم دیگر دارد و این تفاوت عمده در
این امر خالصه میشود که انجام دهنده جرم
سیاسی انگیزه منفعت طلبی شخصی ندارد .
بنابرایــن قانونگذار در تدوین قانون اساســی از
ابتدا تصمیم براین داشــته کــه بین مجرمین
سیاســی و عادی تفاوت قائل شــود تا در عمل
اگر جرمیصورت گرفت باید این جرم در حضور
هیئت منصفه باشد .منظور از هیئت منصفه هم
این نیست که یک عدهای از دولت و قوه قضاییه
انتخاب شوند بلکه باید قانونی گذاشته شود که این
افراد از بین طیفهای مختلف جامعه تعیین شوند.
حتی در تعیین افراد هیئت منصفه نباید مسائلی
مثل تحصیالت و موقعیت شغلی در نظر گرفته
شــود بلکه در دنیا مرسوم است که این هیئت از
آحاد مختلف جامعه هستند ،بدون در نظر گرفتن
شــغل آنان  ،مذهبشان یا وضعیت اقتصادی و
موقعیت اجتماعیشان حتی در جاهایی به صورت
نیابتی یا قرعه کشی انتخاب میشوند.
ادامه در صفحه2

عشق به وطن به دور از ریا
یادداشت 2-

مهمان همیشگی
زندگی زنان شاغل
شادان کریمی
جامعهشناس

هرچه که بــه آینده پیش میرویــم  ،حضور
زنان در جامعه پررنگ تر میشــود و این روزها
میبینیــم که زنــان هم پا به پــای مردان در
عرصههای مختلف اجتماعی فعالیت میکنند.
حتی در برخی از مــوارد میبینیم که زنان در
مشاغل ســخت که پیش تر تصور میشد فقط
مردان قادر به انجام آن هستند ،مسئولیتهای
مهم و کارآمد را برعهده میگیرند.
تحقیقات نشــان میدهد زنان نسبت به چهار
دهه قبل ،مسئولیتهای پیچیدهتری را بر عهده
دارنــد .آنان فعالیتهای درآمــدزا را جایگزین
کارهــای خانــه کردهاند ولی این بــه آن معنا
نیســت که کار در خانه را کنار گذاشتهاند ،در
واقع میتوان گفت که تنها فهرســت کارهایی
کــه باید در طول روز انجــام دهند ،طوالنیتر
شده است  .اغلب آنها عالوه بر مسئولیتهای
سنگینی که در خانواده برعهده دارند ،شغلهای
ســخت و ســنگین را هم عهده دار میشوند و
با اســترسهای ناشی از فشــار کاری تا مرز
فرسودگی و افسردگی پیش میروند .نداشتن
احساس خوب ،نداشــتن رغبت به انجام کار،
ترک محیط کار و گرفتن مرخصی از مهم ترین
عالئــم اســترس شــغلی در زنــان اســت.
برخورد نامناسب با ارباب رجوع هم یکی دیگراز
نشانههای استرس شــغلی است ،زنان معموال
به دلیل اســترس نمیتوانند ارتباط مناسبی با
ارباب رجوع داشته و استرس خود را به دیگران

هم منتقــل میکنند .کاهــش کارآیی و بهره
وری افــراد در محیــط کاری هم یکی دیگر از
نشانههای اســترس است ،استرسی که سبب
میشود تا زنان توانمند ،آن طور که باید نتوانند
در محل کار خود بدرخشــند .در واقع استرس
اولین عاملی اســت که توانایی زنان را نشــانه
میگیرد و دلیل اصلی آن هم فشــارهای ناشی
از مسئولیت پذیری در جامعه امروز ماست که
اجازه نمیدهد در صــورت کار بیرون از منزل
زنان ،وظایف زندگی زناشویی تقسیم شود!
اســترس تنها یکــی از عوامــل تهدید کننده
سالمت زنان شاغل است .زنان به علت نداشتن
شرایط یکســان اجتماعی در جامعه بیشتر در
معــرض ابتال به افســردگی و اضطــراب قرار
دارند .طبق آمارهای رســمیاعالم شــده۷ ،تا
 ۱۲درصد از مردان در سراسر دنیا از افسردگی
رنج میبرند در حالی که این رقم در زنان به ۲۰
تا  ۲۵درصد میرسد .موضوع مشهود این است
که استرس بر زنان غالب است و عواملی نظیر
تحقیر شــخصیت زنان در جامعه یا دشــواری
شــرایط برای رســیدن آنها به اهــداف مورد
نظرشان همگی میتواند افسردگیهای شدید
را در آنها به همراه داشــته باشد و این موضوع
ارتبــاط مســتقیمیبا نوع واکنشهــای غالباً
مدارامابانه زنان در برخورد با شــرایط بحرانی
دارد که در بیشتر موارد به شخصیت خود آنها
آسیب میرساند .زنان در وضعیتهای مشکل
ســریع تر از مردان به این تفکر میرســند که
قدرت انجــام کاری را ندارند و همین موضوع
در طوالنی مدت بر روند شکل گیری شخصیت
آنها تاثیر گذاشــته و به عدم ثبات درونی آنها
میانجامد.

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

صفحه9

یادداشت 3-

دربارهکشف
یکمیدانجدیدگازی
حمیدرضا شکوهی
آسیب شناس اجتماعی

کشــف یک میدان جدید گازی در ایران را از
این جهت میتوان مهم ارزیابی کرد که نشانه
تحرک و پویایی ،حتی در دوره تحریم اســت
کــه تولید و صادرات نفــت و گاز را با موانعی
مواجه کرده اســت .در واقع ،کشف میدان ارم
در جنوب اســتان فارس نشــان میدهد که
وضعیت فعلی ،نتوانســته رکود و ســکونی در
حوزه اکتشــاف شرکت ملی نفت ایجاد کند و
این را باید به فال نیک گرفت و از هر منظری
که بنگریم کشــف یک میدان جدید گازی را
باید رویدادی مهم قلمداد کنیم .اما چرا؟
از منظر سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی
که توســط رهبر انقالب ابالغ شــده" ،اتخاذ
تدبیر و راهکارهای مناســب برای گســترش
اکتشاف نفت و گاز" و "افزایش ظرفیت تولید
گاز" از جمله سیاستهای کلی ابالغ شده است
و از این منظر کشــف میــدان گازی ارم ،هم
از جهت کشــف میدان و هــم از جهت هدف
افزایش ظرفیت تولیــد گاز ،منطبق بر همین
سیاســتها و زمینه ســاز اهداف و برنامههای
بعدی است.
نکته بعدی این اســت که سبد انرژی دنیا به
ســمت گاز سنگینتر شده و در سالهای آینده
که پیشبینی میشود ســرعت رشد تقاضای
نفت در بازارهای جهانی کمتر شــود ،رشــد
تقاضا برای گاز افزایش مییابد .ایران به عنوان
کشــوری که دومین – و بر پایه برخی آمارها
اولین – ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد و
جزو بزرگترین تولیدکنندگان جهان محسوب
میشــود ،به دالیلی از جملــه روند روزافزون
مصرف گاز در داخل کــه حاصل عدم رعایت
برخی استانداردهاســت ،حضوری در بین ده
کشــور اول صادرکننده گاز در جهان ندارد و
حاال که موازنه تولیــد و مصرف گاز در داخل
کشــور ،به شــکل نهایی خود نزدیک شــده،
میتــوان از منابع جدید بــرای افزایش توان
تولیدی و به تبع آن صادراتی ایران اســتفاده
کرد .میدان گازی ارم که اســمش هم با مسما
انتخاب شده ،یکی از همین میادینی است که
حرکت ایران به سمت بهشت درآمدهای ارزی
حاصل از صادرات را میتواند تسریع و تسهیل
کند.
آمارها نشان میدهد گاز نقش مهمیدر تامین
انــرژی موردنیاز دنیا در ســالهای آتی خواهد
داشــت و این برگ برنده ای برای کشورهای
دارای منابع گازی بیشتر از جمله ایران است.

تا سال  2040میالدی ،ســهم گاز ،هم راستا
با انرژیهــای تجدیدپذیــر ،در تامین انرژی
موردنیاز جهــان افزایش خواهد داشــت و با
توجه به توســعه صنعت پتروشیمیدر جهان،
به عنوان خوراک صنایع پتروشــیمیهم مورد
توجه بیشــتری قرار گرفته است .ایران وقتی
میتوانــد جــزو بازیگران بــزرگ گاز جهان
حرفی برای گفتن داشــته باشــد که با توجه
به روند باالی مصرف گاز در داخل کشــور ،در
حوزه صادرات هم بتواند حضور پررنگتری در
بازارهای جهانی داشــته باشد .افزایش میزان
تولیــد داخلی از میادین موجــود ،یک جنبه
از موضوع اســت و جنبه دیگر ،کشف میادین
جدید گازی که میتواند پشتوانه مناسبی برای
افزایش تولید گاز باشد.
اکتشــاف میــدان ارم زوایــای امیدوارکننده
دیگری هم دارد .وقتی این اکتشاف به مرحله
توســعه و عملیات برســد ،به معنــای ایجاد
اشــتغال و تحرک اقتصادی در منطقه است.
بویژه با توجه به اینکه در پارس جنوبی ،اغلب
پروژهها تکمیل شده و باید پروژههای جدیدی
تعریــف کرد تا از پتانســیلهای پیمانکاران و
همچنیــن نیروهای کار ،از مهندســان گرفته
تا حتی نیروهای خدماتی استفاده کرد .ایران،
پروژههای اکتشــاف شده اما توســعه نیافته
متعددی دارد که اگر این پروژهها توسعه یابند،
در رفع محرومیت و ایجاد اشــتغال و رشــد
اقتصادی ،حتی در مرحله توسعه هم تاثیرگذار
خواهند بود .بویژه در مورد میادینی که امکان
توســعه آن با فناوریهای موجود در داخل و
همچنین منابع مالی داخل کشور وجود دارد.
تخمین زده شــده این میدان پس از توسعه،
حدود  ۴۰میلیــارد دالر درآمد ایجاد میکند.
اما به جز این درآمد حاصل از تولید گاز از این
میدان ،پیشبینی شده که گازهای استحصال
شده از این میدان به منظور جبران افت تولید
و تامیــن خوراک پایدار ،به پاالیشــگاه گازی
پارســیان ارســال شــود .در واقع کشف یک
میدان جدید گازی ،فقط بــه معنای افزایش
تولید نیست .هرچند افزایش تولید گاز کشور،
مهمترین حاصل کشــف یک میــدان جدید
گازی و رســاندن آن به مرحله تولید اســت،
امــا از ایجاد رونق اقتصادی و اشــتغال گرفته
تا تامین خوراک برای سایر تاسیسات و صنایع
مرتبط ،زنجیره کاملی از فواید کشف و توسعه
یــک میدان گازی همچون ارم اســت که اگر
به تمام جوانب آن توجه شــود ،ارم ،همچون
بهشتی ،این بار نه در قالب باغی زیبا در داخل
شیراز ،که در دویست کیلومتری جنوب شیراز،
میتواند ایجاد آبادانی بیشتر را برای آن منطقه
نوید دهد و فراتر از آن ،در هموارتر ســاختن
مسیر توسعه کشور هم تاثیرگذار باشد.

درباره کشف
یک میدان جدید گازی

حمیدرضاشکوهی

عوامل رونق بازار
سینما در واقعیت

کاملحسینی

«چگونهزیستن»
مهمتر است!؟

محمد ماکویی
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چهکسیمیخواهد
مردم پایصندوقهانیایند؟!

ادامه از همین صفحه :
حــال وقتی خواســته باشــیم از این منظر
به هر انتخاباتی نگاه کنیم خواهیم دید در نهایت
این بزرگان و عقالی اصالح طلبی بوده اند که
فارغ از اختالف دیدگاهها باز هم قهر از صندوق
رأی را به مصلحت نظام و کشور ندیده اند و اگر
این فرضیه را بپذیریم آن گاه مصلحت نظام را
ملموس تر درک خواهیم کرد.
ناگفتهپیداستبرایعدهایهمچنانهدفوسیله
را توجیه میکند یعنی؛ پیروزی من مهم است
نه نظرات مردم ،نه مصالح عمومی ،نه خوشحالی
همه آحاد و گروهها و این خطری است که تیشه
بر بنیانهای اعتقادی و سیاسی مردم وارد میکند
و این گناه کوچک و غفلت اندکی نیست.
در هر انتخاباتی رهبر معظم انقالب سفارشات و
توصیههایی کردهاند بدون پرداختن به اختالفات
و کش دادن برخی گالیه مندیها و نقطه نظرات
نفاقی و تفرقه انگیز صرفا آبروی نظام را مدنظر
قراردهندوتنهاوتنهاپرشوریانتخاباتوحضور
حداکثری را مدنظر قرار دهند زیرا معظم له به
خوبی میدانند پیوستگی و پایندگی نظام در گرو
برگزاریانتخاباتیباباالترینمیزانمشارکتاست
پس صدایی که از برخی محافل شنیده میشود
که« :اگر میخواهید ما و فقط ما پیروز شویم »....
همان صدایی است که از محافل آن طرف آبی
شنیده میشود و از همین جا است که باید خط
و راه اصالح طلبان منصف و اصولگرایان معتدل
از تندروها و کسانی که نان خود را در مشارکت
پایین جست و جو میکنند جدا کرد.
میگویند ما آن حرفهــا را نزدهایم ،دروغ
است ،تکذیب کردهایم و ! ...میگوییم نه ،بیایید
تأیید هم بکنید طبیعی است وقتی واکنشها را
میبینید ،تکذیب کنید و پا پس بکشید!
میگویند ما چنین تفکری نداریم ،اصال نیامدن
مردم را طلب نمیکنیم و !...میگوییم حرکتی،
جوششی ،کوششــی نشــان مان دهید که
نشان دهنده ی جوش و خروش انتخاباتی باشد،
تهییجکنندهوتحریککنندهباشد،حکایتازاین
خواست باشد که در انتخابات پرشور برنده شدن
و نشدن مهم نیست ،مملکت و نظام مهم اند و...
میگوینــد ما به کســی انــگ نزدیم فقط
نقطه نظــرات مان را گفتیــم و !...میگوییم
این چه اظهار عقیده و مرامیاست که تالش
میشود رقیب به قیمت سست شدن پایههای
اصلی نظام حذف شود و...
سخن بسیار است فقط کوتاه و مختصر تذکر
داده شد تا بفهمیم و دریابیم برخی صداها چقدر
شبیه برخی تالشهای مذبوحانه خارجنشینان
عافیت طلب و تفرقه افکن است تذکر داده شد
تا اصالح طلبان منصف و اصولگرایان معتدل
در تالش برای پویایی نظام دچار غفلت نشوند!

