کاربلدهایمجلسیازدهم
فقط شعار ندهند

چرا مجلس طرح خروج از برجام را نمینویسد؟
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هربامداد در سراسر کشور
نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به «هنیه»:

آفتاب یزد گزارش میدهد

ایران از هیچ کوششی

مدیریت اقتصادی در ایران

برایحمایتازملتفلسطین

فاقد مدیریت راهبردی است!

دریغنخواهدکرد
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سهشنبه  17تیر1399

درباره ویدئویی که در آن عدهای
در حال هجوم به صرافی برای خرید
دالر  22هزار تومانی هستند

چه کردید
با مردم؟!

نامه  239دانشمند
به سازمان بهداشت جهانی:

12

کروناویروس
میتواند از راه هوا
منتقلشود
11
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سرمقاله

اولین واریزی به نمایندگان مجلس بازتاب بسیاری داشت

آرامش را
از مردم ربودند

روحاهلل مهرجو

پژوهشگر امور اجتماعی

يك ميليون تومان
حسین جاللی ،نماینده مردم رفسنجان و انار در گفتوگو با ایسنا
از واریز حقوق نمایندگان خبر داد و گفت :اولین حقوق نمایندگی
۱۱میلیون تومان واریز شده به عالوه  ۲۰۰میلیون تومان بابت مسکن
و  ۲۰میلیون تومان هم برای سایر هزینهها به حساب ما واریز شد

صفحه 2

تفاوتچندانی

مسعودپزشکیان:

نمایندهباید
منطقداشتهباشد
نهاینکه
ناسزابگوید

با اصولگرایان ندارند
2

ختم رسیدگی به پرونده
گروه عظام در موضوع
دریافت تسهیالت بانکی اعالم شد

صفحه 5
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یادداشت1-

مجلسگرفتار
شعارهایانتخاباتی
جالل جاللی زاده

نماینده مجلس ششم

جلس��ه روز یکشنبه مجلس و نوع واکنشهایی
ک��ه نماین��دگان از میهمان خود یعن��ی وزیر
خارجه داش��تند به نظر میرس��د همچنان در
عرصه سیاس��ت داخلی و چه بسا خارجی ایران
بحثبرانگیز است .آنچه در بهارستان رخ داد در
واقع حاکی از این مسئله بود که حدود پنج ماه
بعداز انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اس�لامی ،نمایندگان هنوز در فضای هیجانی و
شعاری انتخابات باقی مانده اند .به عبارت دیگر
انتقادات و درخواستهایی که از سوی نمایندگان
دور یازدهم شاهد بودیم بیش از هرچیز شاهدی
بر این مدعا بود که مجلس در برخورد با مسائل
سیاس��ت خارجی و دیپلماس��ی از آگاهی الزم
نسبت به آنچه در سطح روابط بینالملل حاکم
است برخودار نیست .یکی از موضوعاتی که چه
در میان مس��ئوالن و فعاالن سیاس��ی و چه در
میان جامعه امروز روش��ن ش��ده این است که
برجام و مذاکره برای دستیابی به توافق هستهای
تصمیمی ملی مبتنی بر تامین منافع ملی کشور
بود که دستاوردهای آن حتی هم اکنون با وجود
چالشهای بسیاری که این توافق با آن روبه رو
است وجود دارد .طبیعتا چنین تصمیمی اگر با
منافع ملی همخوان نبود در س��طوح مختلف و
نهادهای میان مجلس و دولت بر سر آن اجماع
به وج��ود نمیآمد .اما امروز نمایندگان مجلس
بهنظر میرسد همچنان اسیر شعارها و وعدههای
خ��ود ماندهاند و حاال آن را ب��ا برخی توهین و
تهمتها نیز آمیخته اند.
ادامه در صفحه 11

یک پرستار در گفت و گو با آفتاب یزد از مشکالت کادر درمان میگوید

حال روحی پرستاران خوب نیست

صفحه 3

یادداشت2 -

عکس از :تسنیم

ایروانی  :بدهی
به بانک جرم نیست!
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داغترین اخبار این روزها که نقل محافل است،
قیمت سکه ،ارز ،مسکن و البته به تازگی بورس
اوراق بهادار است .هر روز از قیمتهای جدید
پرده برداش��ته میشود و ش��گفتیها را بیشتر
میکند .این افزایشها اگرچه از بعد اقتصادی
نیاز به تحلیلها و تفس��یرهای بیشماری دارد
تا پاسخ این س��ؤال مهم داده شود که چرا در
کمتر از یکی دو س��ال ش��اهد این قیمتهای
نجومی هستیم که شاید روزگاری فکر آن را هم
نمیکردیم .اما از بعد اجتماعی و جامعهشناسی
نیز نیازمند بررسی اس��ت .رفتارهای هیجانی
یک��ی از دالیلی اس��ت که در کن��ار عوامل
اقتصادی باعث این قیمتهای نجومی ش��ده
اس��ت .هر روز افزایش قیمته��ا این پیام را
میده��د که داراییهای م��ردم ارزش خود را
یدهند و طبیعی است که آنها به
از دس��ت م 
دنبال این موضوع باش��ند که ارزش پس انداز
خود را حفظ کند .در این میان طال ،س��که و
ارز مهمترین انتخابهایی است که میتواند این
هدف را محقق کنند .به تازگی بورس هم که
به نظر میرسد یگانه راه جذب نقدینگیهای
سرگردان در مسیر درست و غیر تورم زا است
به آن پیوسته است.
اما چرا طال و ارز در ایران جذاب هستند؟ طال
و ارز گزینههایی هس��تند ک��ه در کوتاه مدت
میتوانند به سود دهی ظاهری رسیده و عطش
مردمی که چندان تحمل س��رمایهگذاریهای
بلندمدت را ندارند ،سیراب کنند.
ادامه در صفحه 2

یادداشت4-

یادداشت3 -

سخنی تلخ
با مجلس یازدهم
علی اکبر اولیاء

نماینده پیشین مجلس

مجلس یازدهم که با تدابیر اتخاذ ش��ده از اکثریت
اصولگرایان تشکیل گردیده بسیار ادعای مسلمانی
و انقالبی گری دارد.دیروز آقای ظریف را به مجلس
فرا خواند و نیز در پی طرح سوال از رئیس جمهور
است .در حالی که علیاالصول مجلس باید عصاره
فضائ��ل ملت باش��د و خبرگان و نخب��گان از همه
جناحها س��کان هدایت کشور را با دیدی راهبردی
در دس��ت گیرند به نظر میرسد فعال آنجا فضای
احساسی و سطحی نگری غلبه و غلیان دارد .امید
اینک��ه ،عقال و حکمایی که واقع��اً درد دین دارند و
منافع ملی برایش��ان مهم است به میدان بیایند و
اوضاع را کنترل کنند تا شرایط از این بدتر نشود...
آقایان و خانمهای محترم؛
شرایط کشور شرایط بسیار خطیری است .با وجود
تحریمها که اصولگرایان هم در تش��دید آن نقش
غیرقابل انکاری داشتهاند واضافه شدن بالی کرونا
مدیریت کشور در حال حاضر با سیلی صورت خود
را سرخ نگه میدارد .بخشهای اقتصادی و زیربنایی
ش��امل آب و انرژی و در وضعیت ش��کننده است.
اینک که ش��ما هدایت کشور را به دست گرفتهاید
و بنا بر ش��واهد فعلی رئیس جمهوری بعدی هم از
جماعت شما خواهد بود پیشنهاد میکنم که عجله
نکنید و در این یکس��ال برنامهریزی کنید تا بلکه
دولت بعدی بتواند پاسخگوی شرایط دشوار کشور
و آالم کمرش��کن مردم باشد .بگذارید این دولت با
همه ضعفها و مش��کالتی که دارد کجدار و مریز
این یکسال را بگذراند .خیال نکنید با کلنجار رفتن
و کشتی گرفتن با این دولت اوضاع بهتر خواهد شد.
امروزه عصر اطالعات اس��ت کوچکترین اتفاقاتی

که در مملکت ب��ه برکت یا نابرکت فضای مجازی
و تصاوی��ر ماه��وارهای میافتد بالفاصل��ه به مرکز
فرماندهی دش��من منتقل میشود و آنها با تحلیل
دادههای پیشین ،دادههای آنالین و سناریو پردازی
نقش��ه محاصره م��ا را دقیقتر طراح��ی و به اجرا
میگذرانند .چرا اینطور آقای ظریف را که دوس��ت
و دشمن او را یک قهرمان ملی میدانند اینگونه به
مجلس میکشانید ،او را عصبانی میکنید تا ناگفتهها
برمال و خالءهای اطالعاتی دشمنان تکمیل شود؟
من تردید ندارم که آمریکا و اس��رائیل بیش��ترین
بهرهبرداری و سوء استفاده را از صحبتهای دیروز
مجلس کردن��د .اج��ازه ندهید سرمس��تی اقتدار
نمایندگ��ی علی��ه منافع ملی به کار گرفته ش��ود.
هوشیار باشید که این تنازع ارکان حکومت را سست
و شرایط را سختتر خواهد کرد .سرمستان قدرت در
مجلس اینک در پی سوال از رئیسجمهور هستند
و رئیسجمهور و دولت باید در دو سه ماه آینده به
جای پرداختن به حل مشکالت برای پاسخگویی به
سواالت وقت بگذارند .آیا این فرآیند مسیر را اصالح
خواهد کرد؟ آیا در این چند ماه آینده امکان تغییر
ریلی برای اداره کشور وجود خواهد داشت؟
خدا پدر و مادرتان را بیامرزد ،مملکت مال ش��ما...
شرایطبسیارخطیراست.کشورظرفیتبرخوردهای
نس��نجیده و سعی و خطای بیشتر ندارد .کشور در
سختترین شرایط تحریم است .نرخ ارزهای خارجی
و طال دو برابر شده ،شرایط بودجه بحرانی است .شما
که اهل قرآن و نماز جمعه هستید آخرین وصیت
و س��فارش هفتگی نمازجمعهها را بشنوید ،از خدا
بترسید و تقوا پیشه کنید و در حد دانش و صالحیت
خود حرف بزنید و عمل کنید تا انش��اءاهلل خداوند
گشایشی فراهم نماید.
در آخرین فرصت ها ،سربسته میگویم ،بدانید که
اگر شما هم خراب کنید دیگر نه از تاک نشان ماند
و نه از تاک نشان!

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)

مردم را
مقابل هم قرار ندهید
محمد جواد پهلوان

حقوقدان

ملت ایران،ملت پرتوقعی نیست.نشان به آن نشان
که سال هاست وعده تحول اقتصادی را میشنود
اما تحولی نمیبیند.نه تنها تحولی ندیده بلکه روز
به روز نیز س��فرهاش خالی و خالیتر ش��ده است.
متاس��فانه این روند این ایام تس��ریع هم ش��ده و
بسیاری از مردم را مستاصل و آشفته کرده است.
قطعا وضعیت فعلی مسکن یکی از مواردی است
که باعث اضطراب و تش��ویش جامعه شده است.
قیمت مس��کن به شکل ناباورانهای افزایش داشته
و اجاره بها نیز ب��ه همچنین.برای مثال طی یک
ماه حدود  150درصد روی قیمت مسکن رفته و
از س��وی دیگر نرخ اجاره به��ا نیز همین میزان و
چه بسا بیشتر رشد داشته است.به طوریکه اکنون
برای یک جوان تهیه یک منزل جهت تشکیل یک
خانواده به یک رویا بیشتر شباهت دارد.قطعا جوانی
که سابقه اشتغال چندانی ندارد با توجه به میزان
حقوقها در وسعاش نیست ،مسکنی را چه تهیه
کند و چه اجاره نماید.
بناب��ر آمار رس��می  40درصد م��ردم و طبق آمار
غیررسمی 60درصد مردم مستاجر هستند و همین
آمار کلی نشان میدهد بیتدبیریها در حوزه مسکن
چقدر از مردم را درگیر خود کرده است.
حال دولت طبق همان ش��یوهای که این س��الها
در پیش گرفت��ه رو به روشهای مس��کنیآورده
است.و باز هم تصور شده است با دستور و بخشنامه
میت��وان بازار را کنت��رل کرد.دولت مصوب کرده
مستاجران شهر تهران نسبت به سال  ۹۸حداکثر
 ۲۵درصد افزایش اجاره بها دارند ،این رقم در کالن
ش��هرهای دیگر حداکثر  ۲۰درصد و در شهرهای
کوچک حداکثر  ۱۵درصد است.
در پ��ی این مصوبه در دولت،معاون وزیر مس��کن
هم تاکید نموده ،اگر مالک بخواهد بیش از سقف
تعیین ش��ده ،اجاره بها را افزایش دهد مس��تاجر
میتواند نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد.
این گفته بدین معنی است که اگر میان مستاجر
و مالک جدلی پیش آمد و مالک به مصوبه دولت
تمکین نکرد و مستاجر نیز اعالم کرد بیش از رقم
مص��وب بر روی اجاره نمیگ��ذارد هنگامیکه این
جدل به محاکم قضایی کشیده شد حکم نهایی به

نفع مستاجر خواهد بود و او میتواند با رقم تعیین
شده بماند.
اما در این میان یک پرس��ش مطرح اس��ت:چند
درصد مس��تاجرینی که با چنین مشکلی مواجه
شدهاند یا میشوند حاضرند کارشان بیخ پیدا کند
و پلههای دادگاه را باال و پایین بروند؟تقریبا نزدیک
به صفر است.
زی��را اوال غالب مردم در ش��رایط عادی صلح جو
هستند و تمایل ندارند با فردی دچار چالش شوند.
پس ترجیح میدهند در صورت عدم تمکین مالک
قید آن مسکن را بزنند.
ثانیا عطف به گزاره قبل بیشتر مردم بیزار هستند
از اینکه پای شان به محاکم باز شود زیرا میدانند
دردس��رهای خودش را دارد.یعنی با یک حساب
و کتاب س��اده به این نتیجه میرسند به خواست
مالک گردن نهند و یا به دنبال سقف دیگری باشند
بهتر از حضور در دادگاه وپیگیری یک حق است.
ثالثا این پرس��ش مطرح است آیا جدل با مالک و
پس از آن شکایت و حضور در دادگاه باعث سلب
آسایش فرسایشی و مستمر مستاجر نمیشود؟رای
دادگاه اگ��ر هم به نفع مس��تاجر باش��د اما وقتی
مالک رضایت قلبی نداش��ته باش��د شرایط قطعا
مساعد نیست.
در دولت احمدی نژاد تقریبا چنین قانونی مصوب
شد و بینتیجه بود و اکنون هم میتوان حدس زد
این قانون نیز حتی اگر ضمانت قضایی داشته باشد
به فرجامی نمیرسد.مشکل جایی است که همه
ما میدانیم کجاست.سالهای سال است در مورد
مسکن مردم تدبیر درستی اندیشیده نشده و حال
تقاضا ش��دت گرفته و عرضه کاهش شدید داشته
اس��ت.موج مهاجرت به کالنش��هرها نیز از جمله
تهران افزایش چشمگیر داشته است.لذا همانطور
که پیشتر گفته شد دولت نه تنها با تصمیم خود
مشکلی را حل نمیکند بلکه چه بسا مشکلی را نیز
میافزاید و به نوعی مردم را مقابل هم قرار میدهد.
در پایان،آنچ��ه در اي��ن بين باع��ث آزار و نگراني
است فشار اقتصادي ناشي از سياستهای اشتباه
داخلي و تحريمهاي ظالمانه بينالمللي است؛ امروز
تبعات تصمیمات مسئوالن بر دوش مردم سنگيني
ميكند .اين حجم از نوسان در بازار تقريباً ميشود
گفت همه اقالم و كاالها اعم از اساس��ي و غيره را
تحتتاثیر قرار داده .آنچه مس��لم است؛ موضوع از
توان و تحمل ملت خارج است و تقريباً آحاد مردم
زير بار اين حجم از مشكالت شانه خم كرده اند.

 -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.

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.

سکوت ظریف
در خانه ملت!
آیت قیصربیگی

فعال سیاسی

این روزها موضوع حضور ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان در خانه ملت با واکنشهای مختلفی
روبه رو ش��ده اس��ت .مبحثی که حتی کرونا با
آن همه س��روصدایی که به پا کرده باعث نشد
جامع��ه به راحتی از کنار آن بگذرد .آنچه که از
کلیپهای سخنرانی ظریف در میان نمایندگان
مجلس یازدهم بیش از همه جلب توجه میکند
سکوت او در مقابل فریادهایی است که بر سرش
کش��یده میش��ود! او که در روزهای سخت و
نفس��گیر مذاکرات هس��تهای همچون شیر بر
سر زورگویان عالم غرش میکند که هرگز یک
ایرانی را تهدید نکنند امروز خود در خانه ملت
ترجیح میدهد که سکوت کند و بر سرش فریاد
کش��ند! آری او به زیبایی در خانه ملت احترام
صاحب خانه را بجاآورد و در مقابل تهمتهایی
که به او نس��بت دادند با سکوت گذشت .نکته
قابل توج��ه در صحبتهای ظریف این بود که
وی در دف��اع از خود دائم به صحبتهای رهبر
معظم انقالب اسالمی استناد میکرد که از وی
بعنوان فردی ش��جاع و صادق یاد کرده بودند.
آری وف��اداری ظریف در خان��ه ملت در مقابل
چشم ملت نیز دیدنی بود مادامی که نگاه مثبت
رهبری به خویش را نقطه قوت خود میدانست.
جایی که مقام معظم رهبری از ظریف و یارانش
با صفاتی چون امین ،شجاع ،غیور و متدین یاد
ک��رده بودند ،اما برخی نمایندگان نگاه دیگری
داش��تند و جوری دیگر با فرزندان انقالب رفتار
کردند! ظریف مرد روزهای س��خت دیپلماسی
ای��ران که دیروز با گفتوگو فصلی تازه در عالم
دیپلماسی گشوده بوده امروز نیز به گونهای دیگر
منطق بلند خود را به نمایش گذاشت .سکوت
ظری��ف در خانه ملت هم چ��ون کالم نافذش
شنیدنی بود ،فضایی که مجال قضاوت را بهتر
به صاحبخانه میداد.
جان کالم آنک��ه ظریف ایران که خارج از خانه
با فریادهایش به دیگران گوش��زد کرده بود که
هرگز یک ایرانی را تهدید نکنند در خانه ملت
با زبان س��کوت نیز به همه یاد داد که بایست
در هم��ه حال احترام م��ردم و صاحب خانه را
نگه داشت:
"شما نماینده ملت هستید ملت ما فهیم است
شما هم نمایندگان ملت فهیم هستید و من در
برابر نمایندگان ملت با کمال خضوع حضور پیدا
میکنم ،حرفها و توهینها را به جان میخرم.
من وظیفه دارم از ش��ما ب��ه عنوان نمایندگان
مردم بزرگ ایران بشنوم و به گوش جان بشنوم
و تشکر کنم .از انتقادات و حتی تندیهای شما
تشکرمیکنم".

