پیشنهاد فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی
در گفتوگو با آفتاب یزد:

ابتداخساراتتوقیفآدریانرابگیریمبعدنفتکشانگلیسیراآزادکنیم
2
هربامداد در سراسر کشور

رهبر معظم انقالب اسالمی:

دشمنهیچغلطی
نمیتواندبکند
چهلسالدوم
ً
قطعابهترخواهدبود

اصلح رأی آور؟!
بررسی یک تردید جدی؛ اصلح یا
ِ

جبهه ی پایداری یکه تاز؛
اصولگرایان تنهاتر از همیشه!؟
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گزارشیبهبهانهباالگرفتن
دعوایموافقانومخالفانحیوانخانگی

الکچریزمنوین

ُ
با پزحیوانخانگی
یک جامعهشــناس :حیوانات این روزها به
دستاویزی برای بیشــتر دیده شدن افراد
تبدیل شدهاند تا اینکه مثل خیلی از جوامع
توسعهیافته به عنوان نوعی همراه یا همدم
روزهای تنهایی افراد باشند

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

اقدام برخی بانکها در دادن تسهیالت قرضالحسنه به مدیران ،کارمندان ،دوستان و آشنایان

به نام تولید به کام کارمندان بانک
6

بیسواد!

برایان هوک نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران مدعی
شد ســیا نقشــی در کودتای  28مرداد نداشته است.
به نظر میرسد او نیز همانند رئیس خود از اطالعات دقیق
سیاسی و تاریخی برخوردار نیست
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مطهری:عربستان
عالمتهاییدادهکه
مایلبهبهبود
رابطهاست
2
پرویزفتاح:

از بگیر و ببندها
نگراننشوید،
انقالبزندهترمیشود

صفحه 2

فعالسیاسی

زمانی که ما به عنوان یک شخص درباره مسائل
مختلف کشور از جمله برجام صحبت میکنیم
میتوانیــم تحلیل خود را ارائه دهیــم ،یا از در
موافق یا مخالف آن سخن بگوییم و استداللهای
خاص خود را نیز دراین زمینه داشــته باشم .اما
برای کســی که مســئولیتی دراین نظام دارد،
به ویژه مســئولیتی کلیدی ،مثال در جایگاهی
قراردارد که اساســا پرونده برجام را بررســی و
نظارت میکند ،این موضوع فرق دارد .وقتی در
آن جایگاه مسئولیت ،به این جمع بندی رسیده
شــده که با برجام موافقت شود وحاال شخصی
درهمــان جایگاه بگوید من مخالف برجام بودم
موضوع عجیبی است.
باید پیش از هرچیز مشخص شودکه آیا مبحثی
که این مسئول بیان میکند به عنوان اظهارنظر
شــخصی اســت و یابه عنوان فردی که چنین
مسئولیتی را بردوش دارد؟
از ســویی ،ابرازاینکه من مخالف برجام بودم و
بازتاب این اظهار نظر در رســانهها ،چه کمکی
به حل مسائل و مشکالت برجام یا حل مصائب
کشور میکند؟
برای اظهارنظرهای برجامی ،یک مسئول پیش
از هرچیز باید به جایگاهی که دارد توجه کند وبه
این نکته دقت داشته باشد که این اظهارنظر ،چه
تاثیری در روند مسئولیت او دارد؟
یک مسئول صرفا یک شخص سیاسی نیست که
اظهارنظرهایش در شرایط گوناگون تغییر بکند،
مسئولین باید براساس مسئولیتی که دارند و...
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مرتضیمکی

کارشناسمسائلبینالملل

بحثی که پیرامون پرداخت غرامت از سوی
انگلیس به دلیل توقیف نفتکش ایرانی ازسوی
مقامات کشــورمان مطرح شده است یک
بهرهبرداری سیاسی هم میتواند باشد .به هر
حال این اقدام یک اقدام غیر قانونی از سوی
انگلستانبودوهیچتوجیهینیزنداشت،ایران
اعالم کرده بود که مقصد این کشتی ،سوریه
نبودهواگرهمبودمغایرتیباقوانینبینالمللی
نداشت ،چون تحریمهای اتحادیه اروپادرباره
تبادالت تجاری با سوریه ،مشمول اعضای
اتحادیهاروپاستنهسایرکشورها.
بنابراین به نظر میرسد که ایران با مطرحکردن
شکایت از انگلستان و تالشش برای دریافت
غرامتازاینکشور،همچنانمیخواهددست
برتر را در این موضوع داشته باشد .بخصوص
اینکه همچنان کشتی انگلیسی توقیف شده
توسطکشورمان...
ادامه در صفحه 2

یادداشتها

اصلفراموششده
خودروسازان

جواد مرزبانراد

شهربیغم
واندوه

امیر حسین ذاکری
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حسین کنعانی مقدم

چرا ایران
غرامتمیخواهد؟

1

متخلفانتمامبخشها
شناساییشوند

مهاجرتساالنه
۶۵۰پزشکعمومی
ومتخصص!

یادداشت 1

سرمقاله

نرگس شیری

2

لزومدقتدراظهارنظر
برجامیمسئولین
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اصلفراموششده
خودروسازان
نرگس شیری

تحلیلگر بازار خودرو

افشــای وجود مافیــای خودرو توســط یکی از
نمایندگان مجلس و اختصاص هزینههای کالن
برای طراحی بدنه خودرو بیانگر آن است صنعت
خــودرو با وجود آن که ادعا میشــود خصوصی
است ،اما این تنها یک ادعا است و حتی مدیران
این صنعت هم توســط دولت انتخاب میشوند.
شــما میبینید همواره جابهجایی گســترده در
مدیریت این صنعت میشــود اما هیچوقت علت
اصلی آن مشخص نیست.
هیچ وقت شفافسازی برای این تغییرهای پیاپی
صورت نمیگیرد .ما طی تحریمهای ســالهای
قبــل و تحریمهــای دهــه نود همواره شــاهد
زیان خودروســازان هســتیم .تقریبا  30درصد
نیروی انســانی کشــور در صنعت خودروسازی
کار میکنند .این مســئله باعث میشــود تمام
خرابکاریهای این مجموعه نادیده گرفته شــود
و شفافســازی صورت نگیرد .اگر خودروسازی
زیانده اســت چرا ســازمان بازرســی دخالت
ونظارت نمیکنــد .با وجود قیمت باالی خودرو،
خودروســازان میگویند زیانده هستند و هزینه
تولید بیش از فروش است .سالهاست خودروهای
بیکیفیت چندین برابر قیمت سایر کشورها تولید
میشود و هیچکس هم پاسخگو نیست .حتی در
زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه میشود
اما برای خودروســازان کم نمیگذارد و هر چند
یکبار پول کالنی را به آنها تزریق میکند.
با این وجود مشکالت خودروسازان اعم از کیفیت
و زیاندهیشــان همچنان پابرجاست .در حال
حاضر مدیران خودروســاز زیر تیغ بازداشــت و

یادداشت 3

بسته شدن حسابهایشان هستند اما هیچ وقت
شفافســازی نمیشود .این مســئله حکایت از
وجود تخلفات بزرگی است که وجود دارد و مردم
از وجودشان اطالعی ندارند.
دولت به خودروســازان به عنوان مجموعهای که
صرفا نیروی انســانی را ســر کار نگه داشته و نه
مجموعه صنعتی که نیاز بــه بالندگی دارد نگاه
میکنــد .در تمــام اقتصادهای جهــان یکی از
شاخصهای مهم اقتصادی مورد توجه ،خودرو و
خودروسازان هستند .اما در کشور ما خودروسازان
نه شاخص رشــد بلکه شاخص اشتغالزایی است
و کیفیــت محصول برایشــان اهمیتــی ندارد.
دولت تنهــا در صدد حمایت از خودروســازان
و نــه مصرفکننده اســت .خودروهای تولیدی
اســتانداردهای الزم را ندارنــد و بــا قیمت باال
عرضه میشــوند .وقتی درآمد متوسط مردم زیر
سهمیلیون تومان است یک فرد چقدر کار کند تا
بتواند خودرو بخرد.
در چند ســال اخیر کسی به زدوبندهای موجود
در ایــن صنعت توجه نمیکند .این صنعت فقط
خــودرو تولید میکند و اهمیتــی به طراحی یا
تولید کیفــی نمیدهد .اکثــر طراحیهای این
صنعت مهندســی معکوس اســت .یعنی موتور
یک خــودرو روی بدنه یک خودروی دیگر نصب
میشود یا بدنه را تغییر شکل میدهند .برای این
کار هم هزینههای کالن صرف میشود.
سالهاست پلیس میگوید تولید پراید را متوقف
میکند اما باز هم خودروسازان فرصت یکساله
میگیرند و در این یکسال فرصتها دائم تمدید
میشود .چرایی مســئله برای همگان مشخص
نیســت که چرا این همه پــول هنگفت در این
صنعت خرج میشــود ،ولــی خروجی آن تولید
خودروهای بیکیفیت است.
ادامه در صفحه 9

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

خانههایخالی
بارزتریننمونهاحتکار
حجتپناهی

کارشناسی مدیریت و برنامهریزی

هنوز خاطره تلخ مشــاهده تاسفبار بیش از دو و
نیم میلیون خانه خالی محبوس در شهرهای کشور
عزیزمان در  23فروردین ماه  96در همین روزنامه
که وزیر وقت محترم راه و شهرسازی ارزش آن را
بیــش از  250میلیارد دالر برآورد نموده بود که با
دالر دوازده هزار تومانی یک مبلغ نجومی میشود،
از ذهنم محو نشــده بود که نه صرفاً برای گشت و
گذار بلکه از روی اضطرار به منطقهای سفر کردم
که سالهاست به عنوان منطقه گردشگری شناخته
شده است و حداکثر در تابستان و بعضی از روزهای
تعطیل مقصد گروهی هم به بهانه آبگرم درمانگر .اما
نگارنده از گذشتههای دور هرگز از کسی نشنیده
که به این ادعا صحه بگذارد که صددرصد اکســیر
شفابخشی دارد .بزرگترین استخر آبگرم سرعین
چون زمانی چراگاه گاومیشها و محل استراحت
آنها بوده که امروزه به گاومیشگلی معروف شده
است سه چهار چشمه خیلی کوچک هم بود که هر
رهگذری میتوانست بدون مانع در آنها آبتنی کند
بهتدریج حصاری دور آنها کشیده و چند ریالی نیز
دریافت کردند .اما بعدها برخی افراد ذینفع برای
هر یک از آنها عناوینی لقب داده و خواص درمانی
هم از قبیل :درمان مفاصل ،روماتیســم ،کمردرد،
پادرد ،درمان اعصاب ،درمان چشــم ،بیماریهای
پوستی و ....تجویز کردند که باالخره مورد اقبال قرار
گرفت و تا حاال هم ادامه دارد .گرچه میزان آبدهی
نسبت به گذشته افزایش نیافته ،اما امروزه تعداد
آبگرمها قابل شمارش نیست .زیرا عالوه بر ایجاد
استخرهای متعدد تعدادی از هتلها و اقامتگاهها نیز
صاحب آبگرم طبیعی شدهاند به طوری که بسیاری
از مسافرین هم در ماهیت طبیعی بودن آنها دچار
تردید گشتهاند .ضمناً در هیچیک از مراجعات خود
چندان شــاهد حضور مامور بهداشت در محوطه
آبگرم نبودم که اگر با روح وظیفهشناسی و بدون
مالحظه منافــع اجارهکنندگان آنها مراقب اوضاع
بودند ،اوالً :تعدادی را با آن بدنهای سراســر زخم
و جوش و خروش برمیگرداندند تا بلکه برایشان
وانهــای اختصاصی منظور نماینــد .ثانیاً :اجازه
نمیدادند کسی قبل از شستشوی کامل با شامپو
و صابون به سرعت از مسیر دوش عبور کرده ،وارد
استخر شود .ثالثاً :تعداد پذیرش برخالف موازین
استاندارد بهداشتی ،چنان متراکم نمیشد که حتی
گاهی فضایی برای حرکت در داخل استخر نباشد
و در برخی استخرهای بزرگ به طور همزمان برای
پذیرش قریب به چهارصــد تا هفتصد نفر ،کمد
رختکن منظور نمیشد .باید دید آیا با این شرایط
مردم خود شــهر در تابســتانها ،وارد این استخر
میشوند؟ و اینگونه حرمت آبگرمی را که خودشان
با توصیفات بــه عنوان تنها جاذبه گردشــگری
معرفی نمودهاند ،زیر سوال میبرند .همانطور که
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برخی باکیفیت عسل نیز چنین میکنند که اگر
خدایناکرده این جاذبه به هر دلیلی رنگ ببازد یا
به سردی و خشکی گراید ،تکلیف این همه ساخت
و ساز انبوه و کالن چه خواهد شد؟ پس:ای سلیم
آب ز سرچشمه به بند – که چو پر شد نتوان بستن
جوی .گرچه دیگران حتی رصدهای کهکشانی هم
میکنند ،اما مسئوالن دانشآموخته ما گاهی چنان
غافل میشــوند که سیل بنیانکن ،بیخبر مسیر
خود را از دریاچه ،تاالب ،ســد و سفرههای خالی
زیرزمینی کج کرده ،ویرانی و هالکت به بار میآورد،
یا با صدور بیرویه و ناشیانه موسسات بانکی بودجه
محدود کشور ،بخشی از ضرر و زیانها را متحمل
میشــود ،اینک با وجود این همه مسافرســرا که
مالکین اصلی اداره بسیار از آنها را به رهن و اجاره
ساالنه واگذار کردهاند که وسایل و امکانات درجه
دو و سه اکثر آنها مستعمل و فرسوده هم میباشد،
حتی در ایام گردشگری نیز کام ً
ال تکمیل نمیشوند
و تابلوهای ســوئیت خالیشان غالباً روشن بوده و
عواملشــان تا پاسی از شــب جلو خودروها را سد
کرده و میکوشــند که آنها را به اصرار یا التماس
همراه خود ببرند .گرچه مســئولین شــهر ضمن
نصب تابلوهای بزرگ این کار را جرم قابل تعقیب
و مزاحمتبار تلقی کرده با آنها برخورد میکنند؛
اما کرایه مسافرسراها هم تابع هیچ ضابطهای نبوده
و هر کس به میل خود اعمال میکند .در صورتی
که اگر مثل مراکز گردشگری سایر کشورها ،سایت
گردشگری این شــهر نیز همیشه و کامال فعال و
شــفاف میشد ،گردشگران با خیال راحت ،ضمن
مشاهده شــرایط اقامتگاه پیشاپیش محل اقامت
خود را شناسایی نموده و انتخاب میکردند و اگر
بعــدا ً الزم بود آن را تغییر میدادند و از این طریق
مالیات هم دریافت میشد اما دریغ از اعمال چنین
ضوابطی ،با این حال صدها برج بلندمرتبه در حال
ســاخت بوده و هزاران قطعه بزرگ از زمینهای
حاصلخیز هم خریداری و بعضاً حصارکشــی نیز
شــده تا در فرصتهای بعدی ساخت و ساز ادامه
یابد با این حساب در آینده نزدیک برای خود شهر
هیچگونه زمین زراعی نخواهد ماند .چنان که جای
بسیاری از درختان تنومند صنوبر و باغهای میوه
خالی است .جا دارد یک خبرنگار خبره و دردآشنا
شرایط حاکم ،بر این شــهر را گزارش نماید( .گر
چه ممکن اســت این وضعیت به اندازه کاشــت
اقامتگاههای موقت و بیشمار در جنگلها ،مزارع
چای ،کرم ابریشم و شــالیزارهای سرسبز شمال
که عامل نابودی محصوالت اســتراتژیک هستند،
فاجعهآمیز نباشد که اگر این پولهای بادآورده را
عاقالنه و دلسوزانه در آنجا سرمایهگذاری میکردند
ضمن رهایی از وابســتگی به واردات چای و برنج
خارجی شاید در پرورش کرم ابریشم نیز با پایتخت
ابریشم جهان به رقابت برمی خواستیم .برعکس این
پولهای کالن را به تولیدکنندگان این محصوالت
میپردازیم تا کار تولیدی را رها کرده و به مشاغل
کاذب روی بیاورند.
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متخلفانتمامبخشها
شناساییشوند
جواد مرزبانراد
عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

خبــر بازداشــت و دســتگیری مدیرعامــل
ایرانخودرو به خاطر گرانی ســرخود قیمتها
و ممنوعالخروجی مدیرعامل ســایپا به خاطر
شــکایت مشــتریان که قطعا از خودرویشان
نارضایتی داشــتند این روزهــا دهان به دهان
میچرخد .برخورد با فرد متخلف در هر مقامی
که میخواهد باشد اقدام درست و مفیدی است
و در تمام دنیا هم برخورد با عواملی که تخلف
داشته باشند مرسوم است.
اگر کسی که خالف کرده و دستبرد به بیتالمال
داشته باید به تخلفش رسیدگی شود .اما در بحث
گرانی قیمت خودرو نباید تنها گریبان خودروساز
را گرفت .حاال که موجی از برخوردها با متخلفان
شروع شده باید با قطعهسازان ،صنایع شیمیایی
و برق و لوازم خانگی و هر بخشی که موجسواری
کرده و سرخود قیمتها را باال بردهاند برخورد
شود ،چون اینها مجموعههایی هستند که باهم
در ارتباط هستند.
البته در یکسال گذشــته به خاطر گرانی ارز
قیمت ســایر بخشها نیز باال رفت .در صنایع
لبنی مشاهده کردیم قیمتها مرتب باال رفت
و طی سه سال رشــد زیاد قیمتی را به همراه
داشــت تا جایی که بخش عمــدهای از علت
ماجــرا به گرانی ارز برمــی گردد .وقتی قیمت
ارز بــاال مــیرود و از  3500تومان به  15هزار
تومان میرسد بر تمامی بخشها از جمله بخش
خودروسازی تاثیر میگذارد .اما اگر کسی تخلف
کنــد و خــارج از روال گرانی ،خود بر قیمتها
بیفزاید خالفی صــورت داده که باید در دادگاه
صالحه بررسی شود.
بــه نظر میرســد مبارزه با فســاد در تمامی
حوزههــا و بخشهای مختلف بایــد ادامه پیدا
کند و مســئوالن جلو موج گرانــی را بگیرند.
کار گران کــردن اجناس بــدون هیچ ضابطه
وکنترلی مشمول برخورد تعزیرات است و دولت
و مسئولین باید به این مسئله رسیدگی کنند
و تنها محدود به بخش خودرو نشــود .مردم از
این مسئله استقبال میکنند و خواستار مجازات
خاطیان در تمامی حوزهها و حتی حوزهای که
باعث گرانی ارز شد هستند .شناسایی متخلفان
تمام بخشها و برخــورد عادالنه با آنها الزامی
است.
اگر کســی که خــاف کرده و
دستبرد به بیتالمال داشته باید
به تخلفش رسیدگی شود .اما در
بحث گرانی قیمت خودرو نباید
تنها گریبان خودروساز را گرفت

