آفتاب یزد
بررسیمیکند

مشترک مورد نظر حاال نوبت گرانی گوشی همراه است! 6

هربامداد در سراسر کشور

مدلمعتادان
منطقهیکتهران

چرا عزم جهانی برای مبارزه با کرونا شکل نمی گیرد؟

جهان هنوز در غافلگیری

معتادان فقط در مناطق پائین شهر مثل هرندی و شوش حضور ندارند
اتفاقا باالی شهر هم اینها جوالن می دهند اما با ظاهری شیک و برند پوش.
خبرنگار آفتاب یزد به میان آنان رفته است
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سرمقاله

روحانی
راه ظریف را نرود

حضور وزیر خارجه در مجلس
با جوی متشنج همراه شد
نمایندگان اصولگرا ظریف را
«دروغگو» خطاب کردند و خواستار
راهی برای خالص شدن از «شر برجام» شدند

سید علیرضا کریمی
سردبیر

همانیکه
انتظارداشتیم

صفحه 5

گزارش مرتبط

شیرزاد در واکنش به کلیدخوردن طرح سؤال از رئیس جمهور در گفت و گو با آفتاب یزد:

یادداشت1-

آتشی که دود آن
به چشم مردم میرود
غالمعلی جعفرزاده

نماینده مجلس دهم

جلس��ه دیروز مجلس که با حضور وزیر خارجه
به منظور بررس��ی رویدادهای حوزه سیاس��ت
خارج��ی با رفتار برخ��ی نمایندگان به جنجال
و تنش زایی منجر ش��د بار دیگر نشان داد که
مجلس یازدهم بنای خود را دست کم تا کنون
بر اقدامات و رفتارهای شکلی و شعاری گذاشته
اس��ت .از طرح مباحثی چون تغییر نام مکانها
در مجلس تا ایده تش��کیل فراکس��یون سیر و
عدس همگی حاکی از فقدان برنامه مش��خص
در دوره یازدهم است و از آنجایی که اصوال زود
دیر میشود با گذشت زمان مجلسی که برنامه
مدون نداش��ته باشد به س��مت جنجالسازی
و حتی برخی توهینها س��وق داده میش��ود.
آنچه دیروز رقم خورد در واقع آتش��ی است که
دود آن ب��ه چش��م مردم م��یرود و به تعبیری
حتی مردم نمیتوانند با این آتش گرم ش��وند!
تسویهحسابهای سیاسی در وضعیت فعلی که
کشور با چالشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی
مواجه اس��ت نمیتواند راه گش��ا باشد .مجلس
یازدهم فارغ از مشارکت پایین در انتخابات آن
و اینک��ه چند درصد مردم را نمایندگی میکند
هماکنون نهاد قانونگذار کش��ور است بنابراین
الزم اس��ت در راستای مسئولیت خود اقدامات
عملی را به دور از شعار زدگی در دستور کار قرار
دهد .انتقاد از رویه مجلس به معنی تایید همه
اقدامات دولت نیست بلکه انتقاداتی نیز در عمل
به دولت وارد است ،اما باید گفت رئیس جمهور
از همه اختیاراتی که داشته استفاده کرده و...
ادامه در صفحه 11

یادداشت2 -

یادداشت3 -

ماسک بهترین وسیله
نمیکنن��د این در حالی اس��ت ک��ه میتواند در
بسیاری ازموارد از جمله آن که بیماری ،ریه فرد
مقابله با کرونا
بیمار را درگیر کرده و مشکالت تنفسی هم برای
بابک قرائی مقدم
او ایجاد کرده باشد او را به کام مرگ بکشاند .قابل
پزشک
درک اس��ت که در ش��رایط حاضر مردم از کرونا
خس��ته ش��دهاند ولی این را به یاد داشته باشند
این روزها کرونا به اوج خود رسیده و آنچه که در
که کرونا ش��وخی بردار نیست و خطر مرگ را به
حال حاضر بس��یار بر آن تاکید میشود ،استفاده
همراه دارد .به هیچ عنوان توصیه نمیش��ود که
از ماس��ک اس��ت .اما باورهای غلط��ی چون در
افراد مسن به بیرون بروند اگر هم اجبار به بیرون
فصل گرم س��ال ،فرد به صورت ضعیف ش��ده به
رفتن دارند حتما از ماسک استفاده کنند .استفاده
این بیماری مبتال میش��ود یا در صورت ابتال از
از ماس��ک باید برای مردم جا بیفتد به طوری که
دس��ت آن خالص میشود و ایمنی پیدا میکند
خود مردم در صورت نداشتن
در می��ان مردم ش��کل گرفته
ماسک به یکدیگر تذکر بدهند
ک��ه خطرناک اس��ت .بیماری
اگ�ر م�ردم ای�ن موضوع
یعنی نیازی نباشد که اقدامات
کووید 19یک بیماری اس��ت
را درک کنن�د ک�ه ع�دم
تنبیهی از س��وی مس��ئوالن
که میتواند ب��رای افرادی که
اس�تفاده از ماسک در این
صورت بگیرد .اگ��ر مردم این
سالم و جوان هستندهم خطر
روزهای کرونایی میتواند
موض��وع را درک کنن��د ک��ه
مرگ داش��ته باشد .با توجه به
هم ب�رای خودش�ان و هم
عدم استفاده از ماسک در این
مش��کالت اقتصادی جامعه و
دیگ�ران خطرناک باش�د،
روزه��ای کرونایی میتواند هم
اینکه ممکن است کرونا حتی
حتما این مسئله را رعایت
برای خودش��ان و هم دیگران
تا س��الها برای جامعه بش��ری
میکنند
خطرن��اک باش��د ،حتم��ا این
گرفتاری ایجاد کن��د یا مانند
مس��ئله را رعایت میکنند .در
آنفلوآنزا همیش��ه در کنارمان
ح��ال حاضر برای جامعه م��ا کاراترین و بهترین
باشد و هر چندوقت یکبار اپیدمی آن رخ بدهد،
وس��یله دف��اع در براب��ر کرونا ماس��ک و رعایت
از مردم خواهش میکنیم نکاتی را که مسئوالن
فاصله اجتماعی اس��ت .از سوی دیگر با توجه به
کمیت��ه مبارزه با کرونا به آنها گوش��زد میکنند
تحریمهای موجود در جامعه و مشکالت اقتصادی
را با جدیت رعایت کنند .حتما در فضای بس��ته
دولت چارهای به بازگش��ایی مش��اغل نداش��ت.
از ماس��ک اس��تفاده و ارتباطات اجتماعی شان
بنابراین تاکید بر این اس��ت که افراد از حضور در
را ب��ه حداقل برس��انند .در حقیقت به فکر خود
مراس��مهای عروسی و عزا یا در مکانهای شلوغ
و عزیزانش��ان باش��ند .اگر مش��کوک به بیماری
بپرهیزند .از مردم خواهش میکنم که همکاری
کرونا هس��تند این موضوع را در نظر بگیرند که
کنن��د و با توجه به اینک��ه خطر کرونا برای همه
ای��ن بیماری را به دیگ��ران هم منتقل میکنند،
اس��ت و امکان کمک دولت برای مش��اغل بسیار
بنابرای��ن حتما به مراکز درمان��ی مراجعه کنند.
کم است خودمان به داد یکدیگر برسیم تا مرگ
مش��کل اینجاس��ت که برخی از افراد زمانی که
و میر بر اثر کرونا زیادتر نشود.
مبتال به کرونا میشوند به مراکز درمانی مراجعه

استخدام فوری (آقا)
کارگر-کارمند

شرکت حمل و نقل معتبری افراد زیر را به طور تمام وقت به

همکاریدعوتمینماید:

 -1کارمند دفتری حداقل دیپلم ( 2نفر)

 -2مامور توزیع و جمع آوری کاال (جوان) 10( -نفر)

جنابآقایعبداللهگنجی

مدیر مسئول محترم روزنامه جوان
فقدان برادر عزیزتان غم بزرگیس�ت که از درگاه حضرت حق برای
خانواده محترمتان صبر جزیل و همنش�ینی با سرور و ساالر شهدا
برای آن عزیز مسئلت داریم .روحشان قرین رحمت حضرت حق

انجمن صنفی مدیران نشریات ایران

 -3مسئول بازاریابی و روابط عمومی (سن  35تا  )45با سابقه کار
( 3سال) با مدرک کارشناسی مرتبط ( 2نفر)

افراد واجد شرایط مشخصات انفرادی و منطقه محل سکونت و

شمارهتماسخودرابهآدرسایمیلpayam@iranpayamco.ir

و یا شماره فکس ( )021-88890679ارسال و یا به نشانی خیابان

استاد نجات الهی (ویال) باالتر از طالقانی پالک  159شرکت ایران
پیام (امور اداری) – ( 9صبح الی  )16مراجعه نمایند.

جنابآقایعبداللهگنجی

مدیر مسئول محترم روزنامه جوان
فقدان برادر عزیزتان غم بزرگیس�ت که از درگاه حضرت حق برای
خانواده محترمتان صبر جزیل و همنش�ینی با سرور و ساالر شهدا
برای آن عزیز مسئلت داریم .روحشان قرین رحمت حضرت حق

سمیه کرمانی

رسم انصاف
و ادب مخالف!
رضا رئیسی

روزنامه نگار

صبح روز گذشته ساختمان هرمی بهارستان یک
میهمان ویژه داشت .وزیر امور خارجه به مجلس
رفته بود تا پاس��خگوی نمایندگان باشد اما آنچه
رقم خورد مایه بهت و حیرت همگانی بود.
محمد ج��واد ظریف عط��ف به قاع��ده متعارف
مناس��بات دولت و مجلس به بهارستان رفته بود
تا پاس��خگوی ش��بهات و دغدغههای نمایندگان
مجلس در حوزه سیاس��ت خارجی و راهبردهای
آن باشد.
مخالف��ان او نی��ز پی��ش از پاس��خگویی ظریف
حتیالمق��دور و به ش��کلی جامع و حس��ابی از
خجال��ت وزیر خارجه به در آمده و او را با عباراتی
درش��ت و طعنه آمیز و البته توهی��ن آمیز مورد
عتاب و خطاب قرار داده بودند و جو متشنجی از
همان ابتدا در جلسه برقرار بود.
تا همینج��ای کار این حجم از بکارگیری عبارات
تن��د و نامتعارف درباره وزیر امور خارجه کش��ور
در هر تریبونی که به دس��ت منتقدان افتاده بود،
بیس��ابقه و ثقیل مینمود ام��ا ظریف با متانت و
خویش��تنداری همیشگی پش��ت تریبون رفته و
پاس��خ معترض��ان و منتقدان را م��یداد که گویا
همین حد از خویشتنداری هم به مذاق نمایندگان
منتق��د خوش نیام��ده و با عربده کش��ی و تکرار
عبارات س��خیفی چون دروغگو و ....بارها سخنان
ظریف را قطع کرده و مجال یک نطق عادی چند
دقیقهای را هم به نماینده دیپلماس��ی کشور در
انظار جهانیان ندادند.
ظریف البته در دفاعی جانانه و مثال زدنی پاس��خ
اتهام��ات و انتقادات تند و تیز نمایندگان را بدون
آنکه ذرهای از دایره ادب و متانت خارج شود ،داده
و حتی در پاسخ به یک نماینده که مدعی توهین
ظریف به نمایندگان مجلس شده و سخنان او را
چند بار قطع کرد از تمجید خاص و احترام ویژه
خود به نمایندگان ملت گفت.
در ای��ن فع��ل و انفع��ال البت��ه دو نکت��ه مه��م
بیش و پیش از هر چیزی جلب توجه کرده و مایه
تامل است.
اول آنجای��ی که ظریف خطاب به منتقدان تند و
تیز و عصبانی در مجلس تصریح و تاکید میکند
که برای آمریکا و اسرائیل ،اصولگرا و اصالحطلب

معنی و مفهومی ندارد و آنان در صدد ضربه زدن
به کلیت ملت ایران هستند.
اشاراتی معنادار و خالصانه به نمایندگان که ظریف
و عملک��رد او را در دایره تنگ و ترش نگرشهای
جناحی و سیاسی ندیده و از این منظر به کارنامه
او نظر نیافکنند و منافع ملی را مقدم بر هر گزاره
و گزینه دیگری ببینند که همه ما با هر سلیقه و
عالقه و گرایش��ی در نهایت در یک کشتی جای
داریم و دش��من نهایی ما در بی��رون از مرزها در
کمین اس��ت و دعوای درونی نبای��د این مهم را
تحتالشعاع قرار دهد.
دومی��ن نکته در فعل و انفعاالت روز گذش��ته در
مجلس ،ادبیات و اظه��ارات و واکنشهای تند و
خش��مگینانهای بود که قطعا در لحظاتی از دایره
متع��ارف و حت��ی ارزشهای اخالقی و اس�لامی
به دور بود.
نمایندگان محت��رم که به آمری��کای جهانخوار
تاخته و منتقد سیاس��تهای امپریالیس��تی آن
هستند کاش الاقل به اندازه این دشمنان حرمت
نگه داشته و اینگونه با ظریف سخن نمیگفتند.
جالب آنکه هنری کس��ینجر مش��اور امنیت ملی
س��ابق آمریکا در مقدمه کتاب��ی که به ظریف آن
را اعطا کرد ،نوش��ته بود «:تقدیم به دشمن قابل
احترام،ظری��ف» یا حتی همی��ن ترامپ هتاک و
بیادب هم چند ب��ار در اظهارات خود به توانایی
و ق��درت ظری��ف در مذاکره نس��بت به همتای
آمریکایی خود در مذاکرات هستهای اشاره و از آن
تمجید کرده است.
حال آیا انصاف اس��ت ک��ه در خانه ملت در قلب
پایتخت کش��ور و پی��ش روی انظار جهانیان این
گونه با وزیر امور خارجه کشورمان سخن بگوییم و
به وی حمله کنیم؟
او هیچ که نباشد و هیچ دستاوردی هم که نداشته
باش��د ،وزیر امور خارجه کش��ور و ش��خص اول
دیپلماتیک نظام جمهوری اسالمی است ،متشرع
هم نباشد که همگان به آن اذعان دارند ،مسلمان
است و حرمت مسلمان از خانه کعبه فزونتر و از
همه اینها که بگذریم تعابیری نغز و عباراتی واضح
در تمجید و تکریم او در سخنان رهبر انقالب نمود
داشته و بارها به سمع و نظر همگان رسیده است.
هر چه هس��ت نه رسم نمایندگی ملت و نه حتی
آداب نقادی و مخالفت اینگونه اقتضا نمیکرد که
با ظریف در مجلس شد و این نقطه ضعفی بزرگ
در کارنامه مجلس��ی ش��د که قرار اس��ت در تراز
انقالب باشد.

همراهان آفتاب یزد در واتساپ

ب�ا توجه به ش�رایط کرونایی ،خوانندگان گرام�یای که تمایل دارند میتوانند با ارس�ال

شماره همراه خود به شماره  09213553193عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرسان
واتساپ شوند .در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگزاری میشود.

عکس :تسنیم

آقای روحانی!
روحانی مناظره های  96باش
ِ
صفحه 6

قصد دارم از ماجرای حضور دیروز ظریف در
مجلس یک نتیجه بگیرم برای حضور احتمالی
و آتی روحانی در مجلس در پی طرح س��وال
نمایندگان.تیری که بناست در پایان این وجیزه
ش��لیک کنم همین جا عرض میکنم و شرح
ماوقع میدهم«:آقای روحانی گرامی!اگر راهی
بهارستان شدید رویکرد ظریف را اتخاذ نکنید و
مثل او سخن نگویید».چرا؟عرض میکنم.
وزیرخارجه کشورمان الحق دیروز در مجلس
مظلوم واقع شد.هر چند مردم دیگر گوش شان
بدهکار نطقها و اکتهای سیاس��یون نیست
لیکن دیروز به ظریف رس��ما توهین شد و هر
چقدر هم که صدا وسیما تالش داشت بگوید
جلس��ه داغ بود ولی در واقع میدانی بود برای
اینکه نمایندگان تازه نفس طعمه خود را گوشه
رینگ ببرند و تا میخورد الفاظ عجیب و غریب
نثارشکنند.
بهرحال آق��ای وزیر هم خیلی تالش کرد زیر
سایه برخی افراد و مقامات برود تا در امان بماند
اما آتش نمایندگان تندتر از این حرفها بود.
این نکته را هم البته نباید از ذهن دور نگه داشت
هرچقدر برجام آب رفت محبوبیت ظریف نیز
آب رفت و اگر چنین نبود نمایندگان تازه از راه
رسیده جرات نمیکردند به جای مهمان نوازی
اینگونه مهمان را نوازش کنند!
فلذا اتفاقی که دیر یا زود در مجلس رخ میداد
دیروز به وقوع پیوست و نخستین تیر مجلس
سرتاپااصولگرانثارظریفشد.عدهایمعتقدند
نوع سخنان وزیر در مجلس متناسب نبود.بنده
نیز چنین اعتق��ادی دارم و معتقدم چند صباح
دیگر هم که روحانی رفت پشت تریبون نباید
اینگونه از خود دفاع کند.محمد جواد ظریف
ب��ه جای اینکه حق را بگوی��د تالش کرد دل
نواصولگرایان مجلس را به دست بیاورد؛امری
که محال بود.وزیر راهی را برای فتح بهارستان
انتخاب کرد ک��ه ناکجاآباد بود.ظریف گویی
قصد داشت در مجلس یک جلیلی باشد تا خود
ظریف.در حالیکه نسخه اصلی جلیلی حی و
حاضر اس��ت و چه بسا سال دیگر او به جای
ظریف از همین تریبون نطق کند!
بهتر بود حاال که مجلس��یها حرف دل ش��ان
را زدن��د وزیر نیز حرف دلش را میزد و دقیقا
میگفت گیر کار کجاست.با شتر سواری دوال
دوال نمیشود به مقصد رسید.واقعا مشخص
نیس��ت حاال که دیگر این دول��ت در ماههای
پایانی قرار دارد چرا کماکان با محافظه کاری
و اس��تخوان الی زخم گذاشتن تمایل دارد به
منتقدان خود میدان دهد.
اما برویم سراغ حسن روحانی.منصف باشیم.
سواالتی که مجلس اصولگرا برای طرح سوال
از حس��ن روحانی مطرح کرده بجا اس��ت و
قطعا پاسخهای بجایی هم میطلبد.آقای رئیس
جمهور! بسم اهلل.
سواالت بدین شرح است:
 -۱چرا و به چه دلیل قیمت ارزهای خارجی به
سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در
حال کاهش است؟
 -۲عل��ت از هم گس��یختگی اوض��اع بازار
مسکن و خودرو و تورم عجیب و غریب چند
صددرصدی بازار مسکن چیست و چرا دولت
طی  ۷سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین
مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو
انجام نداده است؟
 -۳در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب
شدید که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از
این توافق خ��ارج و اروپا هم با پررویی تمام
همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی
ایران است ،بدون آنکه خود به تعهداتش عمل
نماید حتی در عملیات��ی کردن طرح حقیرانه
اینستکس!
 -۴قرار ش��د دولت بخاطر مشکالت ناشی از
بیماری کرونا ،به واحدهای تولیدی و بخشهای
آس��یب دیده وام اعطا کرده و کمک نماید .اما
صدای اعتراض همه بخشها بلند است .دولت
در این زمینه چ��ه کاری کرده و چقدر کمک
کرده است؟
 -۵از فروردین  ۹۷که قیمت دالر دولتی ۴,۲۰۰
تومان اعالم شد ،تا امروز چند میلیارد دالر به
این قیمت عرضه شده است .به چه کسانی داده
شده و سرنوشت این دالرها چه شده است و
چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟
تاکید میکنم که این سواالت،س��واالت مردم
کوچه و خیابان هم هست.
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