ممنوعیتبلوکهکردنبخشیازتسهیالتاعطاییتوسطبانکها
هربامداد در سراسر کشور
آفتاب یزد در گفت و گو با کارشناس آموزشی
مشکالت سال تحصیلی گذشته را بررسی کرد

والدت با سعادت حضرت علیبن موسی الرضا(ع) مبارک باد

سال تحصیلی گذشته

پیامتسلیتودستور
رهبرمعظمانقالب
درپی آتش سوزی

ی برای دانش آموزان نداشت!
بار علم 
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سرمقاله

ناکامیشراکتی

ریشه کنی
«ریشه دوانده ناخوانده»

درحلمعضلمسکن!

دکتر نوید هاشمی طبا

عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه

درحالی که طرح مس�کن  25متری مطرح
است ،ثبت نام مسکن ملی در جریان بوده
و مسکن مهر ناتمام است! عباس آخوندی
ب�ه تازگی گفته ای�ن دول�ت روحانی نبود
که دس�تور توقف مس�کن مهر را داد بلکه
مجل�س اصولگرای نه�م در قانون بودجه
چنین امری را مصوب کرد

5

ادعای وزیر مسکن:

افزایش  600درصدی
قیمتمسکن
مصداق ندارد!

بسیاری از التهابات موجود در بازار سیاسی،
روانی و فتنهانگیز است

گزارش آفتاب یزد از مصائب تجمع مردم در صحنه آتش سوزی «دیکلینیک سینا اطهر»

شهروندخبرنگارانخودخواه
تبط
ش مر
گزار
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صفحه 3

بازتاب حادثه دیکلینیک سینا اطهر؛ چرا غم تموم نمیشه؟!

صفحه 12

گفت و گو ی آفتاب یزد با«ابوالفتح»،
کارشناسمسائلآمریکا

انزوایآمریکا
بزرگتریندستاورد
نشستمجازی
شورایامنیت
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یادداشت1-

یادداشت2 -

نشستی
با دو چهره

کرونا
هنوز نرفته است

علی بیگدلی

بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

استاد روابط بینالملل

نشس��ت اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره
ایران و به ویژه موضوع تمدید یا پایان یافتن تحریم
تس��لیحاتی ایران که به نوعی با شکست اهداف
آمریکا مواجه شد در واقع حکایت از این دارد که
یک نشست با دو چهره را شاهد بودیم .در چهره
نخست اختالفاتی که کشورهای چین و روسیه در
سایر موضوعات با ایاالت متحده داشتهاند منجر
شد تا در زمینه بحث ایران نیز آنها بیش از همیشه
به مخالفت با آمریکا بپردازند...
ادامه در صفحه 8

یادداشت3 -

کووید  ،۱۹صاعقهای بود که اوائل  ۲۰۲۰بر انسان
نازل ش��ده پس از مدتی به علم پزشکی یادآوری
کرد ،بیدی نیست که با این بادها بترسد.
کادر درم��ان در ابت��دا ب��رای مقابل��ه ب��ا آن انواع
درمانهای ویروسی و غیرویروسی را به کار گرفتند.
ی علمی دنیا با تمام
اکنون نیز بخشهای آزمایشگاه 
توان در جستجوی راهی برای کشف دارو و واکسنی
موثر علیه این ویروس هزارچهره هستند.
کادر درمان ،پرس��نل بخشهای درمانی مطبها،
کلینیکهای خصوصی و عمومی ،بیمارستانها و...

جناب آقای محمد ضرابیه
ب�ا نهای�ت تاس�ف و تاثر درگذش�ت والده
مکرمهتان ،بانویی خیر و محب اهل بیت(ع)
را ب�ه جنابعال�ی ،خانواده محترم و س�ایر
بستگان تس�لیت عرض نموده ،از خداوند
منان برای آن مرحومه علو درجات و برای
شما و س�ایر بستگان صبر جمیل مسئلت
مینمایم.
منصور مظفری -مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد

در این مدت پر اضطراب به عنوان خط اول مواجهه
در نزدیکتری��ن فاصل��ه با وی��روس در حال درمان
بیماران هستند .متاسفانه تفکر خطرناکی که این
روزها گریبانگیر جامعه ش��ده ،این اس��ت که این
ویروس در حال ازبین رفتن بوده یا بیماری ناش��ی
از ای��ن ویروس دیگر نوعی بیماری گذرا و بیخطر
خواهد بود .اندیشهای مرگبار که میتواند میلیونها
انسان را در معرض خطر نابودی قرار دهد.
تفک��ری که باعث میش��ود روشهای محافظتی
ضدعفونی و رعایت اجتماعی روز بروز کمتر شود.
نکتهی اساسیای که همیشه باید جلوی چشم و
ته ذهن ما باشد این است:
کرون��ا هن��وز نرفت��ه اس��ت و همچن��ان درحال
بیماریزایی و قربانی کردن افراد جامعه است.
ادامه در صفحه 2

جناب آقای ضرابیه

تس�لیت واژه کوچکیس�ت در برابر این
غم بزرگ.
از خداون�د صب�ر ب�رای ش�ما و خانواده
محترمتانخواهانیم.
امیدواریم که غم آخر زندگیتان باشد و
برای آن عزیز درگذشته غفران و رحمت
واسعه الهی را خواستاریم.
شرکت پوررزین -فروتن

فقط
تذکر دادید؟
محمد جواد پهلوان

حقوقدان

دیگر نوشتن از وقایع تلخ تکرار مکررات شده است.
اما صواب نیست اگر ننویسیم و دست روی دست
بگذاریم.
از حادثه آخر ش��روع میکنم.آتش سوزی و انفجار
کلینیک س��ینای اطهر؛ در شمال ش��هر تهران و
حوالی میدان تجریش.این درست که مردم ما هنوز
از پالس��کو درس عبرت نگرفتهاند در همین واقعه
هم در دس��ت و پای ماموران آتش نش��انی و امداد
و نجات بودند ولیکن این مهم باعث نشود موضوع
اصلی فراموش شود.
ب��ه نظر من نکت��ه مهم در این حادث��ه تذکرات و
اخطارهای��ی ب��وده که از طرف مس��ئوالن مرتبط
ازجمله ش��هرداری تهران و آتش نشانی به مدیران
کلینی��ک داده ش��ده ولی توجهی به آن نش��ده و
این مرک��ز درمانی به کار خود ادام��ه داده تا روند
درآمدزایی بهرحال مختل نشود!
عرضم اینجاس��ت اگر بنا به گفته شهردار محترم،
اعضای ش��ورای ش��هر و س��خنگوی آتشنشانی
ای��ن مرک��ز درمانی تذک��ر و اخط��ار گرفته پس
چ��را علیرغم آن کم��اکان به فعالیت خ��ود ادامه
میداده است؟
آری؛مدیران کلینیک صد درصد باید پاسخگو باشند
اما آیا مس��ئوالن مرتبطی که صرفا به دادن تذکر
اکتفا کردند نباید در این زمینه توبیخ شوند؟ بهنظر
میرس��د مدعی العموم الزم اس��ت در این زمینه
ابهامزداییکند.
دوستی تعریف میکرد در موارد دیگر که موضوعات
خرد محس��وب میش��ود ش��هرداری شدت عمل
فوقالعادهای دارد و نهایت��ا یکبار فرجه میدهد و

بار دوم شروع به تخریب میکند.مگر موضوع آسیه
پناهی نیز غیر از این بود.چرا مسامحه فقط شامل
حال مراکزی میشود که مشخص است زور زیادی
دارند و در مناطق عیان نشین هستند.
متاس��فانه از روز گذش��ته م��دام مس��ئوالنی که
ذکر کردم در مصاحبههای ش��ان به ش��یوهای که
نشاندهنده سلب مسئولیت و مبرا جلوه دادن خود
و س��ازمان متبوع تلقی میشود تاکید میکنند 3
ی��ا  4مرتبه تذکر گرفته بودند.تا وقتی این تذکرها
ضمانت اجرایی نداشته باش��د و آن مرکز مربوطه
را ملزم به رعایت ننماید چه س��ودی دارد؟ آیا این
کاغذبازیهای مرس��وم ،آن  19نفری که در آتش
زنده زنده سوختند و جان دادند را زنده میکند؟
یک ج��ای کار میلنگد .بهرح��ال یا نقص قانونی
اس��ت یا کم کاری که در هر دوصورت الزم اس��ت
این موضوع از س��وی مسئوالن مرتبط پیگیری و
بررسی شود.
ما در موضوع پالسکو نیز شاهد این موضوع بودیم.
آنجا هم گفته شده بود ساختمان اخطار گرفته بوده
ولی کسبه فعال بودند و کسی فشاری برای تعطیلی
و رعایت پروتکلهای الزم نی��اورده بود.اکنون هم
چنین شده است.
فقط از دیوار کوتاه مردم عبور نکنیم اگر این مرکز
درمانی اصالح میشد و یا تعطیل ،اکنون حادثهای
رخ نداده بود و مردم دنبال س��لفی و فیلم گرفتن
نبودند.
تدوین قوانین و مقرراتی که حقوق و منافع اقش��ار
مختلف جامعه را تعیین و با وضع ضمانتهای اجرایی
از آن حمای��ت کند از مهمترین نیازهای هر جامعه
است که نقش موثری در پیشرفت و توسعه آن دارد.
شهروندان هر کشور حقوق و تکالیفی دارند که در
قالب قوانین مدون تصویب و برای اجرا به نهادها و
دستگاههای اجرایی ابالغ میشود.
ادامه در صفحه 2

جناب آقای دکتر عبدالله گنجی

ب�ا نهایت تاس�ف و تاث�ر درگذش�ت برادر
گرامیتان را تسلیت عرض نموده ،از خداوند
منان ب�رای آن مرحوم عل�و درجات و برای
شما برادر عزیز و ارجمند طول عمر باعزت
مسئلت مینمایم.
منصور مظفری -مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد

موال علی (ع) در حکمت  ۲۱و  ۱۱۸نهجالبالغه
میفرماین��د « :ب��رای هر کس��ی در زندگی،
فرصتهایی پیش میآید که گاه در اثر جهل و
عدم آگاهی ،بیتوجه از کنار آن گذر میکند.
فرصتها چون ابر بهاری در گذرند .سختترین
اندوه ها ،غم از دس��ت دادن فرصت هاست» .
با تاسی به این کالم تابناک و نظری به شرایط
حاضر ،نوشتار پیش رو به هم میهنان عزیز تقدیم
و به تاریخ سپرده میشود.
باری ،ریش��ه داش��تن و ریش��ه دواندن برای
درختهای مثمر و س��ایه انداز و چشم نواز،
مطلوب و مقصود است .کژيها  ،ضد ارزشها
و مش��کالت اما ،هنگامی که ریشه میدوانند،
ماندگار میشوند .این ماندگاری و مانایی هرگز
نه پس��ندیده و نه پذیرفته است و نباید باعث
“طبیعی” تلقی کردن آنها و “پذیرفتن” آنها شود.
ب��ا این توصی��ف ،نگرش خطرن��اک ،گوژ و
ناصحی��ح “ کنار آمدن با ریش��ه دواندهها ” از
سوی هرشخص و گروهی باشد ،باید اصالح
ش��ود .تورم ،فساد ،گرانی ،تبعیض و خرافات
اگر مقطعی باشند نامطلوب و نگرانکنندهاند و
اگر ریشه بدوانند ،فاجعههایی دردناک خواهند
بود که نس��لها از پس نس��ل ها ،باید درگیر
آنها باش��ند .برای برخورد با فجایع اما“ ،طرح
پیشامد” ( )contingency planو “ارادهای
پوالدین” الزم است.
نگارن��ده در دو مقاله مرتبط و مکمل “ای که
دستت میرسد کاری بکن ” و “ تصمیم عاجل
برای  ۲۰میلیون هموطن ” به ترتیب ،در آخرین
ماه س��ال گذش��ته و اولین ماه سال جاری ،در
همین جریده ،نکاتی را عرضه داشت که گذر
زمان ،بر مطالب ارائه ش��ده صحهگذارد .مقاله
اول زمانی انتش��ار یافت که تعداد مبتالیان به
بیماری  ۳۰۰۰نفر و تعداد عزیزان س��فرکرده،
 ۱۰۷نفر بود .اما این تعداد هنگام انتشار مقاله
دوم ،ب��ه ترتیب به  ۶۲هزار نفر بیمار قطعی و
بالغ بر  ۴۰۰۰درگذش��ته افزایش یافت .اکنون
نیز ،هنگام تنظی��م این مقاله ،تعداد مبتالیان از
 ۲۲۵هزارنف��ر فراتر رفته و تعداد جانباختگان
مطابق آمارهای رس��می ،ب��ه  ۱۰۶۷۰نفر ،بالغ
گردیده است.
صاحب این قلم ،در هردو یادداشت منتشرشده،
تاکی��د موکد داش��ت که برای موفق ش��دن
طرحها ،برنامهها و مدل ها“ ،اراده پوالدین” و
اتخاذ و پیادهسازی “تصمیمات سخت” ،الزم
و ضروری است.
به نظر میرسد به هر دلیل ،کووید ۱۹-درحال
“ریشه دواندن” در جامعه است .اکنون ،همین
حاال ،وقت آن اس��ت که با تصمیمات سخت
و ارادههای پوالدین ”غیرنمایش��ی” به س��وی
“ریش��هکنی” آن پیش رویم .م��وال علی (ع)
در نامه  ۳۱نهجالبالغه میفرمایند« :فاس��ع فی
کدحک :نهایت کوش��ش را در زندگی داشته
باش ».و در حکمت  ۳۸۶تاکید میکنند« :من
طلب شیئا ناله او بعضه :آن کس که در تالش
و طلب چیزی باشد ،یا به همه آن و یا الاقل به
قسمتی از آن دست خواهد یافت».
نگارنده،سالهاستافتخارتدریس“بازمهندسی”
یا “مهندسی مجدد” سیس��تمها و فرآیندهای
کسب و کار را در مقطع تحصیالت تکمیلی ،در
کارنامه دارد .با تکیه بر همان آموزهها و تجربه
موفق برخی از کش��ورها ،توصیههایی عملی
برای ریش��ه کنی این “ریشه دوانده ناخوانده”
ارائه میدارد ،باش��د که م��ورد توجه “مردمان
بافرهنگ” و “مسئوالن مردمی” واقع شود.
همین جا البته الزم اس��ت این نکته را مدنظر
داش��ته باش��یم که “مهندس��ی مجدد” ،عنوان
“فاخری” برای بهبود ریشهای سیستمها است.
سیستمهایی که شاید ،اصوال هیچگاه از اول،
مهندسینشدهباشند!
باری ،برای قطع ریش��ه این پلیدی و پلشتی،
در گام نخست ،الزم است که انتقال اجتماعی
( )community transmissionمحدود و
قطع شود .نتایج تحقیقاتی که دهمآوریل سال
جاری ساعت  ۱۳:۴۱دقیقه در اکونومیک تایمز
انتشار یافت ،نشان داد که هر فرد بیمار میتواند
ت��ا  ۴۰۶نفر را در طول دوره بیماری و نقاهت
۳۰روزه ،آلوده س��ازد .این در حالی است که
مطابق اعالن سازمان جهانی بهداشت ،هنگامی
که هر فرد بیمار کمت��ر از یک نفر را (به طور
متوسط) آلوده سازد ،تعداد مبتالیان سیر نزولی
یافته و رو به کاهش میگذارد و آنگاه میتوان
به ریشه کنی این معضل امیدوار بود.
ادامه در صفحه 11

