پس لرزههای رفتن ربیعی در شستا و تاپیکو

آغاز تصفیه مدیران اصالحطلب
چهارشنبه  24مرداد 1397

یک منبع آگاه به آفتاب یزد گفت که شرکتهای باالدستی از هیئت مدیره خواستهاند تا مدیر عامل فعلی را برکنار نماید
و ظاهرا ً این مسئله ادامه دار خواهد بود و انتصابات وزیر قبلی رفاه ،همگی با احتمال تغییر مواجه هستند
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دروغنگو

ادامه استقبال دولتیها و اصالح طلبان از کمپین «فرزند کجاست؟»

جای خالی
اصولگرایانشاخص

ادعای رجب صفراف روسی در مورد اینکه
ایران در مذاکرات سال  96میالدی به سهم
50درصدی خود از دریای خزر تاکید نکردهاست
در شرایطی مطرح میشود که او اصال جزو
مذاکرهکنندگان کشور روسیه نبوده است

علی ربیعی -اصالح طلب :دو پسر دارم که هیچ کدام کار دولتی ندارند و تنها دخترم
به تربیت کردن فرزندانش مشغول است .دیگری هم ساکن قطعه  70بهشت زهراست.
محسن هاشمی -رئیس شورای شهر تهران :سه پسر دارم که هر سه دانشجو و بدون
شغل دولتی هستند .یکی از پسرانم در خارج از کشور دانشجوست.
س�یدمحمد بطحای�ی -وزیر آم�وزش و پ�رورش :دو فرزند دارم .فرزن�د اولم دختر و
خانهدار است و پسرم نیز مشغول درس خواندن و گذراندن خدمت سربازی است.
محمدعل�ی وکیلی -نماینده اصالح طلب مجلس که پیش�تر اعالم کرده بود دختر وی
بیکار است ،پس از آنکه مشخص شد نام او در فهرست اسامی دریافت کنندگان طرح
ترافیک خبرنگاری اس�ت به این مس�ئله واکنش نش�ان داد و از شهرداری درخواست
کرد طرح ترافیک دخترش را قطع کند.
نادر قاضی پور -نماینده اصولگرای مجلس :پس�رانم دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
هس�تند که در بیمارستان کار میکنند .یکی از آنان هم دانشجوی دامپزشکی است و
به کار چوپانی مشغول است.
محم�د دهق�ان -نماینده اصولگ�رای مجلس :دو دختر دانش�جو و یک دختر و پس�ر
دانشآموز دارم که همگی در تهران مشغول تحصیل هستند.
جعفرزاده ایمن آبادی -نماینده مس�تقل مجل�س :یک دختر دارم که در حال تحصیل
است و با من زندگی میکند .هرگز از شهر رشت به جز با خانواده خارج نشده است.
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گزارش آفتاب یزد از مقایسه سیاستهای اقتصادی ایران و ترکیه
و واکنش مردم این کشورها به تصمیمات دو دولت

اقدام سوال برانگیز برخی از مردم پس از واژگونی تریلی
بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشت

تیمار لیر -رهایی ریال
یادداشت

هدایتتغییر:
تکنولوژی ،بر فراز اقتصاد

دکتر نویدهاشمی طبا

عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه

ماه اوت سال 2004میالدی ،طی یک سفر شخصی در وین ،شمال
رود دانوب ،بازدیدی چند ساعته از  UNO-Cityفراهم گردید.
ضمن بازدید از بخشهای مختلف ،سالن معروف شورای حکام را
نیز ،از بالکنی که به آن مسلط بود ،مالحظه کردیم .از راهنما ،که
جوانی کش��یده ،سیاهپوست و متشخص بود ،پرسیدیم که چرا
این سالن اینقدر ساده است؟ نه تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی
خاصی چون فکس و تلفن سانترال دیده میشود و نه کامپیوتر
و چاپگر و اس��کنری وجود دارد .راهنما ،در پاس��خ به ما ،بدون
مکث ،با اندکی مطایبه ،اظهار داشت””!Simplicity is good
"س��اده بودن خوب اس��ت ".س��پس توضیح داد که اعضا ،برای
رایگیری و تبادل نظر در اینجا گرد میآیند و قرار نیست متمرکز
کار دیگری ش��وند و اطاقهای مجه��ز دیگری برای این منظور
وجود دارند .هرچند بازدید از مکانی که پرونده کش��ورمان را به
شورای امنیت ارجاع داد ،خاطرهای تلخ و ناراحت کننده محسوب
میش��ود ،اما از آن دیالوگ ،دو خاطره ماندگار ،یکی خوب بودن
س��ادگی و دیگری ،اس��تفاده صحیح از تکنولو ِژی پیش��رفته،
به یادگار مانده اس��ت .بنابراین با همین دیدگاه ،تالش میشود
تا این یادداشت نیز ،نگرشی ساده و نگارشی بیتکلف داشته باشد
تا به راحتی مورد استفاده همگان واقع شود.
موضوع اصلی این مقاله ،تکنولوژی بر محور اقتصاد اس��ت .این
یادداش��ت ،با زبانی س��اده ،ضمن بیان درسهایی از مشکالت
مبتالبه اقتصادی ،به برخی برداش��تها و تفکرات اشتباه در این
حوزه میپردازد .مشکالتی که شاید خیلی هم اقتصادی نباشند
و ریشه در مباحث اجتماعی و فرهنگی داشته باشند .در همین
ابتدا ،الزم به ذکراست که نویسنده ،برای اقتصاد تب دار این روزها
و البته بیماریهای مزمنی که از دیرباز ،مبتال به اقتصاد خرد و
کالن کش��ورمان بوده ،جز کاربرد صحیح و مناسب تکنولوژی
پیشرفته به روز در همه حوزهها به همراه مدیریت کارآمد صالح
تحول گرا ،نوش دارویی نمیشناسد .برای به کارگیری تکنولوژی
و اعمال مدیریت کارآمد اما ،تیم دانشمندان اقتصادی دانشمند،
ش��جاع و آگاه ضروری اس��ت .در گپ گفتی که چندی پیش

غارت دسته جمعی!
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با یکی از اس��تادان علم اقتصاد و آمار داشتم ،دانستم که برخی
دانش��گاههای انگلیس به فارغالتحصیالن دکترای اقتصاد ،یک
دکترای ریاضی کاربردی هم میدهند .یعنی یک اقتصاددان ،در
حد یک استاد ریاضی باید آمار و ریاضی بداند .با این مقدمه ،بحث
اصلی را دنبال میکنیم.
به عنوان مثال نخست ،بهتر است از موضوعی اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی آغاز کنیم .قیمت یک لیتر بنزین خودرو ،در کش��ور
همسایه جنوب شرقی ما ،هم اینک  95روپیه ،معادل  77سنت
است .همین بنزین در شهرهای اصلی همسایه شمال غربی ،کمی
بیش��تر از شش لیر (یا لیره) یعنی حدود یک دالر و چند سنت
میباشد .با قرار گرفتن دالر در کانال  10هزارتومانی ،قیمت بنزین
در همس��ایه ش��رقی و غربی به ترتیب  8500و 11000تومان
برای هر لیتر خواهد بود .یعنی اگر یک مرزنش��ین ،دو مرتبه در
روز ،با یک دستگاه موتورسیکلت ،هربار 120لیتر بنزین (معادل
88کیلوگرم) و جمع��ا 240لیتر بنزین را به آنطرف مرز منتقل
نماید ،یک میلیون و هشتصد هزار تومان فایده خواهد برد .در مرز
غربی البته این میزان س��ود ،دو میلیون و چهارصد هزار تومان
خواهد بود .به عبارتی ،با حمل حاملهای سوختی به این صورت،
ماهیان��ه  50تا 75میلی��ون تومان درآمد برای ی��ک فرد وجود
خواهد داشت .صرفنظر از عواقب کیفری و حقوقی و ریسکهای
مترتب بر چنین فعالیت ناسالم تجاری ،سوال مهم آن است که
هرگاه کسی به چنین درآمدی عادت کند ،دیگر چگونه میتواند
به ش��غلهای مولد با درآمدهای متعارف بس��نده کند؟ از نظر
اجتماعی ،آیا ،قاچاق حاملهای انرژی ،قابل مقایسه با مواد مخدر
یا میراث فرهنگی اس��ت؟ آیا آن بار فرهنگی و ارزشی بازدارنده
را دارد؟ اقتصاددانان ما ،برای این مسئله چه اندیشیدهاند؟ طبعا
افزایش قیمت حاملهای انرژی با آن بار تورمی نابودکنندهاش،
یا کنترل بیشتر فیزیکی در مرزها ،پاسخ اقتصادی به این موضوع
نیس��ت که مرزنشینان با آنهمه س��ختی معیشت و نامالیمات
گسترده محیطی ،نیاز به حمایتهای بیشتری هم دارند.
به عنوان مثال دوم ،باید یادآور شد که در هر کشور توسعه یافته یا
در حال توسعه ،چه کشورهای اروپایی و چه کشورهای آسیایی،
هزینه مسکن ،بخش اصلی و البته متعارف از دستمزد و درآمد
شغلی را به خود اختصاص میدهد.

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشکالت ،دغدغهها
و مش��اهدات خود را در قالب س��وژه با روزنامه در میان گذاشته
ت��ا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتش��ر نمایند .البته
تا پیش از این س��تونهای پی��ام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی
چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود
در نظر دارد منس��جمتر از قبل به این مهم بپ��ردازد .خوانندگان
محت��رم میتوانند ایدهها و س��وژههای خ��ود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

نهگردنکشی
نه مذاکره

11

احمد شیرزاد

نگاه سردبیر

درباره العبادی و واعظی؛ دو مردی که اشتباه خود را گردن خبرنگاران انداختند

نگویید خبرنگار بگویید جورکش
سیدعلیرضاکریمی=سردبیر

گویا تنه آقای العبادی به تنه مس��ئوالن ایرانی خورده است!
به واکنش دیروز او بنگرید .نخس��توزیر عراق حاال که دیده
موضعگیریاش در مورد تحریمهای ضدایرانی آمریکا ،تهران
را عصبان��ی کرده و برخ��ی در داخ��ل را آزردهخاطر ،گفته
حرفهایش «بد» و «اش��تباه» منتقل ش��ده اس��ت .درست
مثل مس��ئوالن ایرانی که وقتی بازتاب اظهاراتش��ان فاجعه
اس��ت از دیوار کوتاه خبرنگار بینوا رد میشوند و میگویند
گفتههایش��ان یا تحریف ش��ده و یا منقطع منتشر گردیده
اس��ت .همین دیروز واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور وقتی
دید اظهارات او در مورد علی الریجانی فیدبک ناخوشایندی
داشته ،س��ریع جوابیه داد که باز هم یک خبرنگار شیطنت
کرده است.
خداوکیلی عجب قش��ری اس��ت این قش��ر خبرنگار .وظیفه
اصلی آن اطالعرس��انی و انعکاس واقعیات
جامعه اس��ت اما گوی��ا در ایران
و اخی��را ع��راق وظیف��ه
دیگ��ری ه��م دارد .آن
هم وظیفه ماس��تمالی
ک��ردن گافه��ای
مسئوالن .آقای مدیر،

چش
ی
مه
م هب راتن دار م

از آنجا که بارها برخی از خوانندگان روزنامه با دفتر تماس گرفته و خواس�تار
کمک به نش�ریه بودند ،مدیریت روزنامه شماره حسابی را اینجا قید میکند
تا آنان که توان اقتصادی داشته و عالقه دارند آفتاب یزد کماکان بدرخشد و
همراهان آن هم ضرر و زیانی ننمایند ،کمکهای مالی خود را به این حساب
بانک�ی واریز کنند .آفتاب یزد تالش دارد با کمک دوس�تداران فرهنگ و به
پشتوانهودلگرمیخوانندگانمحجوبوفهیماشمصیبتهایفعلیرابهجان
بخرد تا همچنان با همان کیفیت سابق همراه شما باقی بماند .بههرحال امروز
دست یاری خود را به سوی شما دراز کردهایم و چشم به مهرتان داریم.

شماره حساب 700805498089
شماره کارت 5047-0610-5249-8488
بانک شهر به نام منصور مظفری  -مدیرمسئول روزنامه آفتابیزد

رئیس و مس��ئول حرف را میاندازد وسط اگر خوب درآمد،
میشود ترش��حات فکری او و اگر بد درآمد میشود کودنی
خبرنگار! در چنین جامعهای به نظر میرس��د نباید توقعات
زیادی از خبرنگار داش��ت .حتی بهتر اس��ت نام آنان را هم
از «خبرن��گار» تغییر داد و گذاش��ت «جورکش» .میگویند
س��الها پیش مامور سانسور ارش��اد به استادی که کتاب او
را سانس��ور کرده بود ،میگوید« :اس��تاد به دالیلی که گفته
شد این قس��متها حذف شده است »...اس��تاد داستان ما،
در واکنشی تأمل برانگیز میگوید« :اگر من استادم چرا شما در
نوشته من دست میبری و اگر استاد نیستم چرا دروغ میگویی
و تظاهر میکنی؟»
ح��اال حکایت خبرن��گار جماعت هم همین اس��ت .اگر کار
اصلی خبرنگار ،ش��ده پوشاندن اش��تباهات مسئوالن ،دیگر
الزم نیس��ت به این نام نامیده ش��ود .بهتر است
ی��ک ن��ام درخ��ور و
مناس��بتری برای این
قش��ر انتخ��اب ش��ود.
کج��ا آمده تظاهر
و دروغگویی
خوب است؟

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

سرمقاله

تحلیلگر مسائل سیاست خارجه

پیش��نهاد مالقات بدون بی قید وشرط ترامپ با
ایران ،واکنشهای بسیاری به ویژه در داخل طی
هفتههای اخیر در پی داشت .از این رو ،باید برای
تنویرافکارعمومی و روشن شدن برخی مباحث
در رابطه با درخواست ترامپ اذعان داشت که
ترامپ یک پدیده ویژه اس��ت که نحوه رفتار او
با رفتار کالسیک دیپلماتها در جهان متفاوت
است و به طورطبیعی ،وقتی رئیس دولت در یک
کشوری موضع میگیرد همه مقامات آن کشور
سیاستهایشان را در چارچوب همان موضع با
او تطبی��ق خواهند داد .اما زمانی که اظهارات و
مواضع پامپئو با موضع ترامپ آنهم در یک روز
همخوانی ندارد ،ابهام برانگیز است .زیرا پامپئو
در همان روزی که ترامپ پیش��نهاد مالقات با
ایران را مطرح نمود  12شرط عریض و طویل را
برای آن تعیین کرد! بنابراین باید نخست تاکید
کرد که ترام��پ پدیدهای غیرعادی و نامتعارف
در جهان سیاس��ت اس��ت به همی��ن دلیل هم
چندان نمیتوان به او اعتماد کرد و ملعبه رفتار
نمایشگونه او ش��د .نکته دوم؛ ممکن است که
ترامپ به دنبال ایجاد یک جنگ روانی در داخل
ایران باش��د .زیرا آمریکاییها بهزعم خودش��ان
فشارهارابهنقطهایرساندندکهجامعهایراندرحال
انفجار اس��ت و تصور آنها از اعتراضات اخیر در
برخی از شهرهای ایران این است که این اعتراضات
مانند زبانههای آتشفش��ان در حال غلیان است.
از سویی تصورشان بر این است که وقتی از مذاکره
با ایران سخن میگویند در ایران فشار افکارعمومی
برای این مسئله شدت خواهد گرفت .در حالی که
برآورد آمریکا نس��بت به این مسئله اشتباه است و
بخش عمدهای از این تصور نادرست ناشی از همان
حوادث دی ماه سال گذشته است .آنها تصورشان
بر این اس��ت که جامعه ایران در حالت بیثباتی
به س��ر میبرد و در صورت تشدید این بیثباتی
میتوانند از کشورمان امتیاز بگیرند و یا در معرض
تغییراتی قرار دهند .اما به هر روی ایران با آمریکا
یک تقابل هستهای داشت که البته در مقابل تهران
عالوه بر آمریکا سایر کشورها و قطعنامه شورای
امنیت هم بود.

