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با حضور مسئوالن سازمان بورس
در مرکز وکالی قوه قضائیه صورت گرفت

همکاری مرکز وکال
با سازمان بورس
در صیانت از
سرمایههایمردم
آفتاب یزد گزارش می دهد
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بازهم لواسان
و بازهم رسانهای شدن یک اتفاق عجیب

ختمالکچری!
نماینده تهران خبر داد
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تهیه طرح خروج از
پروتکلالحاقی
در مجلس

بابک خطي

این روزها ویروس کرونا چون شبحی ناشناس و
خطرناک خود را به عنوان مسئله روز و گفتمان
غالب جامعه تحمیل کرده است.
طی این مدت در مورد ماهیت ویروس ،روشهای
انتقال ،روشهایپیش��گیری ،تالشهای برای
س��اختن درمان یا واکس��ن علی��ه آن ،زحمات
کادر درمان و س��ایر گروههای درگیر و ...بسیار
شنیده،خوانده و دیدهایم.
اما آنچه زیاد و بهقدر کافی روی آن کار نش��ده
است مبتالیان این بیماریاست،بله یعنی کسانی
ک��ه به این بیماری مبت�لا و در خانه و خصوصا
بیمارستانها بستری هس��تند و با کمک کادر
درمان پنجه در پنجه این بیماری انداختهاند.باید
بدانیم که مبتالیان فقط یک آمار نیستند.
با توجه به اینکه سختی تنفس(دیسپنیا) از عالئم
ی است برای درک شرایط این
ش��ایع این بیمار 
بیماران از شما میخواهم نفس خود را در حالت
دم و بازدم ثابت نگهدارید تا متوجه لحظهای از
شرایط سختی تنفس در این بیماران بشوید.
حمایت روانی از بیمار طبعا و به طور اثبات شده
به تقویت سیستم ایمنی بدن او انجامیده و باعث
کمک به قویتر شدن اثر درمان و کوتاهتر کردن
ه��ر چه بیش��تر دوره درم��ان و بهبودی هرچه
سریعتر بیماری خواهد بود.
شاید فکر کنید حمایت روانی «من نوعی» چه
اثری خواهد داش��ت که باید به شما خاطرنشان
گردد قطعا موثر بوده و نتایج مثبت بسیار موید
آن است.
ادامه در صفحه 10

سرمقاله

آقای روحانی! سوال ترس ندارد
سخنگوی دولت میگوید سوال از رئیس جمهور موجب پیچیده شدن شرایط میشود اما به نظر میرسد برعکس ،سوال میتواند
از پیچیدگیها بکاهد ،پیش از این در سال  96نیز درباره سوال نمایندگان مجلس دهم از رئیس جمهور گفتیم سوال ترس ندارد!

صفحه 5

وزیری برای دوران بحران
روز گذشته زنگنه وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد
طرح توسعه و بهرهبرداری میدان نفتی یاران اظهار کرد
م به دلیل کرونا و تحریم،
در شرایط سختی هستیم و مرد 
روزهای سختی را سپری میکنند.وی گفت :ما در صنعت
نفتتالشمیکنیمتااینفشارراکاهشدهیم.درواکنش
به این اظهارات دکتر علی اصغر زرگر کارشناس اقتصاد
سیاسی در گفت و گو با آفتاب یزد گفت :هوشمندانه و
مقتدر در حال تولید نفت و گاز و صادرات آن هستیم آن
هم در شرایط بحران چند جانبه!
صفحه 11

یادداشت1-

طبيب کودکان
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مجددامیگوییم:
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دست در دست
بیماران کرونا

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

یادداشت2 -

شيپور را
از سر گشادش ندميد
رضا علي ولي

جامعه شناس

جلوس اصولگرایان بر بیش از دوس��وم کرس��یهای
داران جناح
مجلس ،ب��ه یمن عد ِم حض��و ِر ط��رف ِ
اصالحطل��ب در پ��ای صندوقه��ای رای در دوم
اسفند ،98به دلیل نارضایتی از عملکرد رئیس جمهو ِر
برآمده از حمایت اصالحطلبان از یکسو و ناکارآمدی و
بیتفاوتینمایندگانمجلسدهمنسبتبهعدمعمل
به وعدههای دادهش��ده رئیسجمهور از سوی دیگر،
سبب شده است تا برخی از نمایندگان که بارها و بارها
تجارب س��خت و شکننده کاندیداتوری در انتخابات
ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را در کارنامه
خود دارند ،مشعوف و س��رخوش از ورود به مجلس
یازدهم ،خود را پیرو ِز نبردی سخت و سهمگین تصور
و تلقی کنند و خوابیده در ج ِو غرو ِر حاصل از این تصور،
بدون توجه به وعدههای داده شده به اقلیت مردمی
که مجو ِز حضور آنها در نهاد قانونگذاری را دادهاند،
کردن
نهتنها مجلس را چون رینگ بوک��س در بدر
ِ
حریف از آن در نظر گرفتهاند که برای ناک اوت کردن
سایر رقبا و حریفان در 1400از هر گفتار و عملی دریغ
نمیورزند .آنان که وعدة حل مشکالت اقتصادی را در
تبليغات انتخاباتي بهعنوان اولویت کاری خود داده ،بر
طبل وحدت برای این مهم کوبیده و در همین راستا
ِ
مجلس یازدهم را مجلسی انقالبی نامگذاری کردهاند،
اکنوناما،باورودبهمجلسگویادچارآلزایمرزودهنگام
شده مجلس را به مجلسی شعاری و صحن آن را به
میدانی برای انتقامجویی و س��کوی پرشی برای در
دستگرفتنانتخاباتریاستجمهوری 1400تبدیل
نمودهاندغافلازآنكهرياستجمهوريآيندهبهضرس
هم خود را
قاطع از آن آنان خواهد ب��ود؛ روزی تمام ِ
بر رد اعتبارنامه نمایندهای متمرکز میکنند که فیلتر

یادداشت3 -
تأیید صالحیت شورای نگهبان را پشت سر گذاشته
تا بدین طریق از حضور اقلیت اصالحطلب در مجلس
بکاهند حتی اگر در حد یک تن .روز و روزهای دیگر
مسائل اقتصادیِ امروز ،ناشی از
به جای پرداختن به
ِ
تحریم ،که گلوی بسیاری از طبقات متوسط و پایین
جامعه را فشرده و شیوع ویروس کرونا به مدد آن آمده
و عرصه را بر مردم تنگتر نموده است ،به فیلتر شدن
اینستاگرام اندیشیده و پرداخته ،شبکههای اینچنین
را اسباب انحراف ،نفوذ بیگانگان و دشمنان ،فساد و...
میانگارند درحالیکه قریب به بیش از نود درصدشان
صفحه اي در اینس��تاگرام داش��ته یا مجلس و سایر
تریبونهای در اختیار را ناکافی دانسته ،سر در توئیتر
فرو برده حرف و اهداف و ...خود را در چنین شبکههایي
ابراز داشته و نشر میدهند؛ رطب خوردگاني كه منع
رطب میکنند .روزی وزیر امور خارجه را به مجلس
فرا میخوانند تا علیه او شعار بدهند؛ روز دیگر عملکرد
رئیس جمهور را چون نفوذیان مینامند و س��رانجام
همه مش��کالت موج��ود را مربوط ب��ه دولت فعلی
دانس��ته بدون اینکه بخواهند از حقیقت تحریمها
و قطع روابط با جهان در دنيايي که به سوی جهانی
شدن پیش میرود ،توجهی داشته باشند (و صد البته
ناكارآمديمديريتدولتدروضعيتايجادشدهفعلي
غيرقابل كتمان مي باش��د) و امروز با پیش کشیدن
موضوع استیضاح رئیس جمهور تالش میکنند که
در ادامه حرکتهای شعاری ،خود را انقالبی ،دلسوز و
مردمی نشان دهند بدون اینکه کوچکترین اشارهای
به برنامههای در دس��ت اقدام خود داشته و حداقل،
موكالني كه آنها را در راهيابي به مجلس ياريگربودهاند
از نتايج عملكرد خود ،با قول رسيدن بدانها،آگاه سازند.
اما به نظر مي رسد با چنين رويكرد و عملكردي نه تنها
اميدي به بهبودي وضيت معيشتي مردم نمي رود كه
بايد منتظر فروپاشي بيشتر اجتماعي ناشي از برونداد
آن در س��الهاي آينده بود چرا كه چنين رفتارهايي
دميدن در شيپور از سر گشادش است.

خدماتاینترنتی
الکچری نیست!
علیرضا صفاخو

روزنامه نگار

پس از انتش��ار گزارش روز گذش��ته"آفتاب یزد" در
خصوص گران ش��دن تعرفه  2اپراتور بزرگ کشور و
اعتراضات گس��ترده مردم به این تصمیم خودسرانه،
 2اپراتوری که با ثروت همین مردم ش��کل گرفته و
ب��ه چنین ابرقدرتهای فروش��نده خدمات تلفنی و
اینترنتی بدل شدهاند؛ به نظر میرسد سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی در تالش است از یکهتازی
این دو ابرقدرت اقتصادی آن هم در این مقطع خاص
ممانعت کند .واقع امر این است اینکه اپراتورها تصور
میکنند با گران ک��ردن ترافیک بینالملل ،مردم به
س��مت اس��تفاده از ترافیک داخلی میروند که این
تصور یک اشتباه محض است؛ کما اینکه قب ً
ال در مورد
ارزشافزوده نیز تجربه شد و نتیجهای هم دربرنداشت.
در این میان به نظر میرسد دستگاه نظارتی نیز ضمن
بررس��ی عملکرد این اپراتورها در کنار الزام و جریمه
نقدی اقدام خودسرانه و فشار اقتصادی وارده به مردم،
باید عالوه بر جریمه نقدی اپراتورها ،از شیوههایی مانند
تجدیدنظ��ر در کاهش م��دت پروانه فعالیت و حتی
تعلیق آن اس��تفاده کند و از مصلحتاندیش��ی نابجا
دست بردارد؛ چرا که این تخلف اپراتورها تنها به وزارت
ارتباطات مربوط نیس��ت و پای حقوق مصرفکننده
در میان اس��ت و سازمان تعزیرات و سازمان حمایت
مصرفکنن��ده و تولیدکنن��ده که در م��ورد تفاوت
قیمت ناچیز عرضه تخممرغ بستهبندی و شناسهدار
یا تخممرغ فلهای خود را محق به دخالت میدانند و
تولیدکنندگان تخممرغ شناسنامهدار را با انگهایی
مانند عرضه "تخمم��رغ الکچری" و مانند آن به میز
استنطاق فرا میخواند! جا دارد تا در این مورد موضع
قاطع و صریح��ی در دفاع از حقوق مصرفکنندگان

اینترنت در ایران که در این ماهها نیاز مبرم به استفاده
از آن دارند ،اتخاذ کن��د .اگرچه این اظهارات نگارنده
به معنای عدم درک ش��رایط اپراتورهای یادشده نیز
نیست ،چراکه وقتی وضعیت پیش از کرونا که بهطور
میانگین ۳۰درصد بستههای مشترکان در مدتزمان
تعیینش��ده به پایان نمیرس��ید و بر اساس میزان
مص��رف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود میآمد را
با ایام شیوع کرونا که تمام بستههای مشترکان مصرف
میش��د و در این حالت س��ایر هزینهها مانند پهنای
بان��د هم برای اپراتورها باال رفت و در عینحال درآمد
اپراتورهاافزایشپیدانکردهاستمقایسهکنیم؛چهبسا
سودی هم از این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست
نیامده باشد .اما در این شرایط اپراتورهای بزرگی مانند
"همراه اول" و "ایرانسل" که اسپانسرهای  2تیم بزرگ
سرخابی "پرسپولیس" و "استقالل" یا حتی تیم ملی
فوتبال هم ش��ده اند ،انتظار میرود پیش از هر چیز
دولت را مجاب به حمایت غیرمستقیم کنند ،نه اینکه
با وارد کردن یک شوک منفی به اعصاب و روان مردم
خسته و عصبی از تورم کمرشکن یک سال اخیر و در
عزایبرگریزانمبتالیانکرونادربیمارستانهایکشور،
تصمیمعجوالنهوغیرمسئوالنهایبگیرند!بایداینرادر
نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به
ویژه جوانان به اینترنت برای دسترسی کمی و کیفی به
آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها ،اپراتورها
نیز نمیتوانند دسترس��ی مردم را به خدمات محدود
کنند تا مشترکان بستهها را به قیمت باالتر بخرند چون
این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات
قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد .کما اینکه
معاون وزیر ارتباطات نیز افزایش هزینههای اپراتورها را
تائید کرده است ،اما تردیدی نیست راههای زیادی برای
کمک به اپراتورها برای کاهش هزینهها وجود دارد و
مدیران این دو اپراتور نیک بدانند اینترنت دیگر یک
امکان و خدمات الکچری به مردم نیست و نیاز واقعی
مردم است که پیوند ویژه با معاش آنها نیز یافته است.

انتقادتنددموکراتهاازترامپ؛رفتاراومانند«رئیسمافیا»است

همراه��ان و خوانندگان آفت��اب یزد میتوانند مش��کالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

اعضای ارشد حزب دموکرات آمریکا در واکنش به
صدور حکم عفو برای مشاور سابق رئیسجمهور
آمری��کا ،نظام قضایی این کش��ور را به باد انتقاد
گرفتند.ب��ه گ��زارش ف��ارس ،به نوش��ته پایگاه
اینترنتی ش��بکه «اِنبیسی نیوز»« ،آدام شیف»
رئیس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا
بامداد شنبه در مصاحبهای گفت« :رئیس جمهور
میگوید اگر بهخاطر من دروغ بگویید ،اگر برایم
الپوشانی کنید به شما پاداش میدهم .بهعبارت
دیگر اگر یک موش خائن باشید و همکاری کنید،
من مثل یک رئیس مافیا بهدنبالتان میآیم».
شیف همچنین در حساب توئیتری خود نوشت:
«با وجود ترامپ ،اکنون دو نظام قضایی در آمریکا
وجود دارد .یکی برای رفقای مجرم ترامپ و یکی
برای دیگران».از س��وی دیگر «جو بایدن» نامزد
دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در

حس��اب توئیتری خود نوش��ت ،صدور حکم عفو
برای «راجر اس��تون» مشاور انتخاباتی ترامپ در
س��ال  ۲۰۱۶ب��ار دیگر نش��ان داد رئیسجمهور
آمری��کا خود را فرات��ر از قان��ون میبیند«.چاک
ش��ومر» ،رئی��س اقلیت دموکراته��ای مجلس
س��نای آمری��کا نی��ز در واکن��ش به ای��ن اقدام
ترامپ ،او را «رئیسجمهوری بیقانون» توصیف
کرد که «وزارت دادگس��تری را ملعبه ش��خصی
خود میداند».
دادگاهی در آمریکا روز  ۱اس��فندماه س��ال ۹۸
مش��اور س��ابق رئیسجمهور آمریکا را در پرونده
اتهامات��ش باب��ت دروغ به کنگ��ره و ممانعت از
انجام تحقیقات قانونی درخصوص پرونده ارتباط
روس��یه با پی��روزی ترامپ در انتخاب��ات ۲۰۱۶
مجرم ش��ناخته و او را ب��ه تحمل  ۴۰ماه حبس
محکوم کرد.

عجب
گیریکردیم!

سید علیرضا کریمی
سردبیر

به واقع ما در میان مس��ئوالنی گیر کردهایم
که تکلیف شان با خودشان مشخص نیست
چه رس��د ب��ا م��ردم و اص��ول مدیریتی و
حکوم��ت داری! اظهارات و اعمال متناقض
و گیجکننده آنقدر از سوی مسئوالن مختلف
در ه��ر رده و جناحی رخ میدهد که کمتر
روزی است به آن برخورد نکنیم.سرچشمه
مشکل هم مشخص است کجاست.قبال گفته
ش��ده اما باز هم الزم اس��ت گفت��ه و تاکید
شود :ما دچار معضل تربیت مدیران کارآمد
هستیم .مدیرانی که داریم و مدیرانی که نسل
جدید مدیران محسوب میشوند از مدیریت
فقط نمایش ،شعار ،دستور دادن و ژستهای
مدیریتی را بلد هستند و فاقد علم مدیریتی
میباشند .بخش��ی از این معضل برمیگردد
ب��ه فقدان احزاب و ع��دم پرورش نیروهای
کیفی و بخش��ی دیگر رانت بازیهای رایج
و توصیههای س��می جهت گماردن مدیران
مختل��ف در پس��تهای متنوع.این موضوع
چپ و راس��ت نمیشناسد7.س��ال اس��ت
که دولت روحان��ی را تجربه کردیم و لِول
مدیران این دولت نیز محرز شده است .بیش
از آنکه از علم وهوش به جهت منافع مردم
سود برده ش��ود خرج منافع فردی میشود
تا هم جیبی پر ش��ود و هم پستهای بعدی
تضمین گ��ردد.در دولت احمدینژاد هم که
اصولگرای��ان در راس ق��درت بودند همین
منوال بود.تف��اوت در این حد بود که آنها
شعار عدالت میدادند و بیعدالتی میکردند
و اینها شعار آزادی میدهند و دگم و باندی
رفتار میکنند.فلذا چرا باید تعجب کنیم که
م��ردم هم از ای��ن جناح ببرن��د و هم از آن
جناح.
از مس��ئله دور نش��ویم.این مقدمه کوتاه را
گفتم ت��ا عرض کنم وزیر بهداش��ت و کال
وزارت بهداش��ت از زمانی ک��ه پای کرونا
به ایران باز ش��ده اس��ت کم متناقض گویی
نداش��ته و بالطبع ک��م مردم را به دردس��ر
ننداخته اند.آقای نمکی انصافا خوب شعار
میدهد،خ��وب بغض میکن��د و خوب هم
حماسی س��خن میگوید ولی برخی اوقات
چون تکلیف ش��ان مشخص نیست مردم را
نیز به دردسر میاندازند.
ایش��ان دیروز به صراحت تاکید کردند که
ویروس کرونا از راه هوا منتقل نمیش��ود و
این در حالیست که سازمان بهداشت جهانی
تاکید دارد امکان انتقال از راه هوا نیز وجود
دارد .مشخص نیست وقتی تجربه میگوید
تشخیصهای سازمان بهداشت جهانی غالبا
صحیح است چرا وزیر عالقه به ستیز با آرای
این سازمان جهانی معتبر دارد.
فقط این مورد نیس��ت .به عقبتر برگردیم.
وقتی س��ازمان بهداش��ت جهانی اعالم کرد
زدن ماسک راهی مناس��ب برای جلوگیری
از انتش��ار وی��روس منحوس اس��ت اینجا
مسئوالن وزارت بهداشت و کارشناسانشان
در تلویزیون و سایر رسانهها به کرات تاکید
کردن��د که خیر تاثیر ندارد و فقط بیماران و
کادر درمانی اس��تفاده کنند.اما اینک چندی
اس��ت تبلیغ پش��ت تبلیغ که م��ردم باید از
ماس��ک اس��تفاده کنن��د و از  15تیرماه نیز
زدن ماس��ک در اجتم��اع و اماکن عمومی
اجباری شده است .خب اگر دوستان وزارت
بهداش��ت همان ابتدا نظر سازمان بهداشت
جهانی را میپذیرفتند الزم نبود حاال به فکر
بیفتند و فرهنگسازی کنند.
به راستی چرا ما در اکثر مواقع پرت و عقب
هستیم و تمایل نداریم از تجارب ارزشمند
دیگران سود ببریم.از شرق عالم تا غرب عالم
بسیاری در حال تحقیق و پژوهش هستند و
خروجی کارشان عیان است.مثل و حکایت
ما همان اختراع چرخ است.وقتی تجارب و
خروجی دیگران پیش روی مان است و قابل
استفاده نباید مقاومت کرد.
هنگامیک��ه س��ازمان بهداش��ت جهانی که
متش��کل از محققان و پزش��کان برجس��ته
اینترنش��نال اس��ت چه لزومی دارد تشکیک
کنیم در مورد آرای ش��ان.چه بسا اگر زودتر
به معجزه زدن ماسک میرسیدیم و خود را
در همه امور عالم نمیپنداشتیم اکنون شرایط
بهتر بود و رکوردار مرگ نمیشدیم.

