هربامداد در سراسر کشور

جهانگیری :شعار مبارزه با فساد دادند
امابزرگترینفسادهایقرناتفاقافتاد

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

ُ
دستان پر
کاندیدای پوششی

15

نامهنگاری عجیب رئیسی به صدا و سیما
در مورد رئیسجمهور

نعل وارونه

رئیسی در نامهای دیگر که خطاب آن حسن روحانی است به نوعی وی را دعوت

به رعایت اخالق کرده است .نکته جالب توجه اما آنجاست که تاکنون هواداران ابراهیم رئیسی

چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی برنامهای ارائه نداده و صرفا رئیسجمهور را تخریب کردهاند.
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سرمقاله

بیانضباطیمالیدولتدهم

پشت پرده

دولت
منضبط

عاملافزايشبدهيهايدولتفعلیاست

قطع تماس صوتی

تلگرام
14

قرائتگزارشکمیتهفنیوحقوقی
شورایشهرتهران

تاریخ تکرار شد
مقصرانپالسکوهم
معرفینشدند

صفحه 3

4

سخنگویحزباعتدالوتوسعه:

مردم سرنوشت کشور را

با یک کیسه آرد

روحانی:

نیروهایمسلح
از حضوردر بازیهای
سیاسی پرهیز کنند

عوض نمیکنند
15

معاونرئیسجمهور:

شهادتمیدهم
ظلم بزرگی به روحانی
شده است

صفحه 2

15

انضباطمالی؛
نقطهقوتدولت
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی

ایــن روزها که دولت تدبیــر و امید تبدیل
به سیبلی شــده اســت و در معرض آماج
تیراندازیهای رقبایش قرار دارد ،الزم است
بــه یکی از نقاط قوت آن ،که در طول تاریخ
ایران زمین بیسابقه بوده است ،اشاره کنیم؛
انضباط مالی!
دولت تدبیر و امید منضبطترین دولت تاریخ
کشور بوده است .آبشخور این گزاره از آنجایی
است که انعکاس نمره و خروجی انضباط مالی
و پولی این دولت ،در کنترل نرخ تورم دیده
می شود .مدیریت تورم باالی  34درصد در
ســال  ،92کنترل تورم نقطه به نقطه ی باالی
 45درصد در شهریور همان سال و تبدیل آن ها
به تورم یک رقمی در سال  ، 95امکان پذیر
نیست مگر اینکه انضباط مالی و پولی بر سپهر
دستگاه اجرایی حاکم شود.
بانک مرکزی در طول  4سال گذشته نه تنها
بخشی از موسسات مالی غیرمجاز را تحت
نظارت و کنترل خود درآورد ،که مجوزهای
غیراستاندارد هم صادر نکرد .در بخش مالی
هم همین طور .علــی رغم اینکه این دولت،
متهم به این است که بودجه عمرانی کمتری
را هزینه کــرده ولی علت این کمبود بودجه
عمرانی ،کمبود منابع درآمدی بوده است .این
سخن بدان معنا است که دولت آقای روحانی
دست به کلنگ زنیهای بیمورد نزده است
که تعهدی ایجاد شود و بیش از منابع بودجه
عمرانی ،کار را تعریف کند.
به نظر میرســد اگر آرامشــی در بازار پول
حاکم است ،نتیجه انضباط پولی و مالی دولت
بوده است.
ادامه در صفحه 16

یادداشت

پیش داوری در مورد
قصور پزشکی
دکتر بابک قرائی مقدم

بیمار عارف لرســتانی  ۴۶ســاله
بازیگــر معروف ســینما و تئاتر ،
ورزشــکار بوده ،ســابقه بیماری
خاصی نداشــته و سیگار مصرف
نمیکرده اســت .وی شب قبل از
درگذشتش با سکسکه شدید که
ظاهرا طوالنی مدت بوده (احتماال
چند ســاعت طول کشیده است)
به بیمارســتان مراجعه مینماید .
بیمار پس از بررسیهای معمول با
حال عمومیخوب و عالئم حیاتی
مناسب با تشخیص سکسکه مقاوم
به درمان با چند داروی تزریقی و
شاید خوراکی معمول برای درمان
سکســکه مرخص میگردد .البته
مشخص نیســت که آیا از وی نوار
قلبی گرفته شــده اســت یا نه و
همچنین آیا سکسکه بیمار بهبود
یافته اســت یا خیر .بــه هر حال
ایشان با هشدار به اینکه در صورت
بدتر شــدن وضعیتــش حتما به
بیمارستان مراجعه نماید  ،مرخص
میشود و به منزل میآید .اطالعی
مبنی بر اینکه در طول شب بیمار
دچار تهوع یا استفراغ گردیده است
یا خیر ،یافت نشــد اما متاسفانه
بنا بر اعــام اورژانس  ۱۱۵بیمار
حوالی ساعت  ۸صبح دچار ایست
قلبــی گردیــده و زمانیکه کمک
رســانان اورژانس به محل مراجعه
مینمایند ،وی فاقد هرگونه عالئم

حیاتی بوده است.
حال سوال این است که آیا خطائی
از سوی پزشــکان رخ داده است ؟
آیا باید ایشــان حتما شــب را در
بیمارستاننگهداشتهمیشدیاحتی
به بخش سی سی یو برده میشد ؟
اگرچه با توجه به اطالعات محدود
نسبت به پرونده بیمار ،دادن پاسخ
دقیق مشکل است اما باید گفت که
در مجموع سکسکه عالمتی کامال
غیــر اختصاصی بــوده و میتواند
دالیل متعدد و متفاوتی داشــته
باشد .اگرچه سکسکه میتواند در
یک حمله قلبی و سکته بعضی از
نواحی قلب به عنوان یک عالمت
مطرح باشد اما وقوع سکسکه بدون
هیچ گونه عالمت دیگری از جمله
تهوع  ،استفراغ  ،درد قفسه سینه
در یک بیمار دچار ســکته قلبی
یافته ای واقعا ناشایع و دور از انتظار
است و تشخیص این مسئله درشب
قبل از این رخداد غم انگیز برای این
بیمار که ظاهرا فاقد هرگونه سابقه
بیماری قلبی  ،مصرف ســیگار یا
سایر عوامل خطرساز دیگر بوده ،
برای شــک به وجود حمله قلبی
انصافا ساده نبوده است.
در حال حاضر که متاسفانه چنین
اتفاق غم انگیزی برای هنرمند عزیز
کشــورمان رخ داده ذکر این نکته
که سکسکه میتواند عالمتی برای
سکته قلبی باشــد خیلی مشکل
نیست و مسئله ای است که تقریبا
در هر کتاب مرجع پزشکی می توان
بدان دست یافت...

شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی
(سهامیعام )

آگهی مزایده شماره /95/2ی
(نوبت دوم)

شرکتکارخانجاتتولیدیشهیدقندیدرنظرداردیکقطعهزمین
هوالباقی

به مناسب چهلمین روز درگذشت شادروان

انرد افرغ

مراسم روضهخوانی و یادبودی از طرف خانواده
آن مرحوم برگزار میشود.
رجوع به صفحه 12
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قابلتوجه كانديداهايمحترم
شهر و روستا در سراسر كشور
در جهت شــناخت بيشتر هموطنان
عزيز از برنامههاي كانديداهاي شوراي
اسالميشــهر و روســتا در سراسر
كشور ،روزنامه آفتاب يزد در نظر دارد
به صورت رايگان ،ديدگاه كانديداهاي
محترم را به چاپ برساند.
لذا كانديداهاي محترم ميتوانند اهداف
تلگرام09213553193 :
و برنامههاي خود را به صورت خالصه
ايميلaftab.yz@gmail.com :
حداكثر در  2برگ  A4به روشهاي ذيل
ارسال نمايند.
ذكر كامل استان-شهر-روستا جهت شناخت بيشتر الزم ميباشد.

صنعتی به متراژ  100200متر مربع دارای  42واحد مسکونی و یک
سوله به متراژ  1610متر مربع واقع در سایت غربی کارخانجات خود

را به نشانی یزد -انتهای بلوار شهید قندی بفروش برساند ،لذا
متقاضیان میتوانند با واریز مبلغ  2/000/000ریال (دو میلیون
ریال) به حساب  2038097000بانک تجارت شعبه شهید قندی به
نام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از تاریخ شنبه مورخ
 96/01/26لغایت چهارشنبه  96/02/06برای خرید اسناد و بازدید
محل به آدرس :یزد ،صفائیه ،میدان جانباز ،انتهای بلوار شهید
قندی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی ساختمان اداری،
طبقه دوم ،دفتر شرکت ایساتیس ارتباطات قندی مراجعه نمایند.
جهت اطالع بیشتر میتوانند با شماره تلفن 035-38226408
تماس یا به سایت  WWW.SGCCIR.COMمراجعه فرمایند.

