مقامات مختلف ایاالت متحده نسبت به
توافق تهران و پکن هشدارهای صریحی را داده اند

چرا آمریکا از حضور چین در ایران نگران است؟ 5

هربامداد در سراسر کشور

قاسم محبعلی در گفتگو با آفتاب یزد؛

میان این همه اخبار منفی
 11مذاکره با امارات امیدبخش است

کارشناستلویزیون:نیشزنبور
درمانکروناست!
مسعود مردانی در گفتگو با آفتاب یزد:
چرا صدا و سیما اجازه ورود چنین افرادی را
به یک برنامه تلویزیونی میدهد؟

نماینده مردم گرمسار در مجلس خبر داد
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مصمم به استیضاح وزیر کشور هستیم
سهشنبه  14مرداد 1399

قیمت در سراسر کشور  2000تومان
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کرونایی
عام
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سرمقاله

اگر مردم به مسافرت بروند در شهریور ماه مرگ و میرو روزانه بین  1600تا دو هزار نفر خواهد بود

یک کارشناس در گفتگو با آفتاب یزد :استفاده از ماسک و دستکش نمیتواند جایگزین اقداماتی شود که وظیفه دولت است

تیری که به خطا خواهد رفت

شکایتکور
از وزیر نفت
صفحه6

یادداشت1-

حفظ «سالمت روان»
در روزهای کرونایی
دکتر سید ذبیح اهلل عابدی

متخصص اعصاب و روان

انتشار ویروس کرونا و ابهامات موجود در زمینه
ش��رایط پیش رو به طور واضح میتواند ایجاد
احساس نا امنی ،نگرانی و اضطراب درخصوص
س�لامتی فرد و خان��واده و عزیزانش را ایجاد
کن��د.در این ش��رایط ن��ه تنها بای��د به حفظ
س�لامت جمعی خود اهمیت بدهیم بلکه باید
مراقب سالمت روانی خود و همچنین دیگران
هم باش��یم.راههایی که به م��ا کمک میکند
در این شرایط احس��اس بهتری داشته باشیم
عبارتن��د از اینک��ه احساس��ات و نگران��ی
خود را بیان کنید ،مراقب س�لامت جس��می
خودت��ان باش��ید که داش��تن خ��واب کافی،
رعای��ت توصیههای غذای��ی وحفظ وعدههای
غذایی سالم و داشتن فعالیت فیزیکی مناسب
از اهم آن اس��ت .از طری��ق تماسهای تلفنی
و ش��بکههای مجازی ب��ا دیگ��ران در ارتباط
باشید ،مراقب باش��ید در هنگام گفتگوکردن
با دیگ��ران فقط روی بیم��اری کرونا متمرکز
نش��وید ،اخبار مربوط به کمکهای بهداشتی
و امکانات س�لامت را به دیگران منتقل کنید،
انرژی خ��ود را در جای مناس��ب صرف کنید
مانند اینک��ه اطالعات الزم در خصوص عالیم
بیماری ،راههای انتقال و روش پیش��گیری از
بیم��اری را بیاموزید و تمام ان��رژی تان را در
خصوص آموزش آنها به دیگران و رعایت نکات
پیش��گیرانه صرف کنی��د ،از روشهایی مثل
آرامس��ازی و تنفس عمیق استفاده کنید و از
بیحرکتی بپرهیزید و...
ادامه در صفحه 11

لزوم يكپارچگی
تصميم مديران شهری
حسين قاسمي نژاد

كارشناس ارشد راه و ترابري

اخيرا در برخي از ش��هرهاي كش��ور ديده شده
پروژههاي عمراني و زيرس��اختي در ش��هر آغاز
ميگردد و پس از م��دت زماني از آغاز عمليات
و حتي پس از به��ره برداري گمانه زني هايي از
س��وي كارشناسان و مس��ئولين امر در خصوص
اجراي نامناس��ب و حتي جانمايي نادرس��ت آن
مطرح ميگردد.اين مس��ئله ب��دان جهت اتفاق
ميافت��د ك��ه در بعضي اوقات مديران ش��هري،
ف��ارغ از هرگونه تحليل مس��ئله و هدفگذاري
و تعريف مي��زان هاي كارآيي ،اق��دام به اجراي
پروژهه��اي مختلف زيرس��اخت عمراني و حمل
و نقل��ي مينمايند كه بعض��ا هزينههاي بااليي
ب��ر دوش دولت ميگذارد .اي��ن موضوع در علم
پزش��كي به مانند آن ميباشد كه بدون داشتن
ج��واب آزمايش براي تعيين نوع ميكروب ،اقدام
ب��ه تجويز آنتي بيوتيك كني��م .از اينرو ،معلوم
نيست كه بتوانيم بر بيماري پيروز شويم يا خير،
در بحث حمل و نقل و زيرس��اخت هاي عمراني
با اين ديدگاه شهرها همچنان در التهاب مسائل
حمل و نقلي خود باقي مي مانند ،ش��ايد هم در
اي��ن بين چه بس��ا بيماري ني��ز مزمنتر گردد.
روشهايي از قبيل تحليل اطالعات و آمار تردد،
آمار تصادفات،نظرسنجي از شهروندان وباالخص
دس��تاندركاران بخش حمل و نقل و نيز نگاهي
به آينده با مد نظر ق��رار دادن مدل هاي عرضه
و تقاضاي حمل و نقل ما را به س��وي مس��ائل و
مش��كالت حمل و نقل شهري رهنمون ميكند،
همچني��ن پي بردن ب��ه ارتباط بين ارزش��هاي
جامعه ،هدفه��اي كلي و مي��زان ارزيابي از آنها

کرونا ،پراید  100میلیونی
و بازدید نمایندگان مجلس
از ایران خودرو!

صفحه3

گالیه شهردار پایتخت از دولت

چشم پوشی دولت
از تهران!؟
صفحه5

یادداشت2 -

یادداشت3 -
ياريگر ما در شناخت مسائل و مشكالت حمل و
نقل شهري مي باشد حال نوبت به آن مي رسد
كه با اجراي پروژه هاي مناسب ،وضعيت شهر را
بهبود بخشيم.
ب��راي ح��ل اي��ن موضوع��ات م��ي بايس��ت با
س��اخت مدلهاي عرضه و تقاض��اي حمل و نقل
شهري،تعيين نماييم كه هر اقدام يا پروژه اي كه
در سطح شهرها در دست مطالعه و يا شروع اجرا
مي باش��د تا چه اندازه بر ميزان كارآيي اثرگذار
اس��ت.در غي��ر اينص��ورت مصداق آن پزش��ك
ياد ش��ده در باال مي ش��ويم كه براي رفع درد
مقطعي يك دارو به بيم��ار مي دهد بدون آنكه
بيماري وي را تشخيص داده و يا از ميزان اثر آن
دارو بر نوع بيماري اطالعي داشته باشد.
متاس��فانه ب��ا توجه به ب��اال ب��ودن هزينه هاي
ايجاد سيس��تم هاي زيرساختي حمل و نقلي و
عمران��ي و طوالني بودن مدت زمان اجرا و بهره
ب��رداري از آنها،اگ��ر پس از اين م��دت و صرف
هزينه دريابيم پروژه اي مانند تقاطع همسطح و
يا غي��ر همس��طح ،دوربرگ��ردان ،پايان��ه هاي
مس��افربري و...را در جاي��ي نامناس��ب ايج��اد
ك��رده ايم و يا با صرف اين هزينه ميتوانس��تيم
پروژه هاي ديگر را پيش بريم بسيار دير خواهد بود.
ل��ذا در پاي��ان به اين نتيجه دس��ت م��ي يابيم
كه تعريف مس��ائل شهر نخس��تين گام در حل
مش��كالت حمل و نقل ش��هري اس��ت و هدف
از انج��ام مطالعات حمل و نقل در ش��هرها حل
اين مسائل و مش��كالت ميباشد.بنابر اين براي
انجام هر مطالعه اي در ابتدا ميبايست مسئله را
تعريف نمود تا به دنبال آن اهداف تعيين گردند.
براي آن كه معلوم ش��ود در پايان كار چه مقدار
به هدف هاي تعيين ش��ده نزديك شده و به چه
ميزان از آن دس��ت يافته ايم بايد براي هر هدف
ميزان كارآيي هاي آن را تعريف نماييم.

دیپلماسیپیشدستانه
علیه توافق ایران-چین
امین نائینی

کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

با گذش��ت چند هفته از بحثهای داخلی برس��ر
توافق بلند مدت  25س��اله میان ایران و چین ،در
روزهای اخیر واکنشه��ای بینالمللی به احتمال
توافق میان پکن و تهران افزایش یافته اس��ت .در
این میان مصاحبه جدید وزیر خارجه ایاالت متحده
درباره این توافق دو بعد با دو پیام مشخص داشته
است .مایک پامپئو ابتدا شرکتهای چین و حزب
کمونیست چین را تهدید کرده که چنین توافقی
گس��یل تحریمهای آمریکایی علیه پکن را همراه
خواهد داشت و از سوی دیگر هشداری به بازیگران
خاورمیان��ه داده که توافق میان ای��ران و چین بر
بیثباتیه��ای خاورمیانه خواهد افزود .تحلیل این
دو موض��وع را باید در چارچوب یک دیپلماس��ی
پیشدستانه دانست که مبتنی بر مهار و بازدارندگی
ایران است .سیاست اصلی کاخ سفید نسبت به ایران
در خاورمیانه تاکید ب��ر مهار تهران و جلوگیری از
به هم خوردن موازنه قدرت میان بازیگران منطقهای
اس��ت .در س��الهای اخیر با افزایش نفود ایران در
کشورهایی نظیر عراق ،سوریه و لبنان ایران با تقویت
قدرت خ��ود موازنه را تا حدی تغییر داده اس��ت.
توافق هس��تهای و کاهش تحریمهای بینالمللی
ای��ن فرصت را به تهران داد تا توان منطقهای خود
را توس��عه دهد .با این حال سیاست دونالد ترامپ
همچنان که بارها اعالم کرده بازگشت بازدارندگی
نس��بت به ایران در خاورمیانه اس��ت .در راستای
همین راهبرد ،آمریکا فشار حداکثری را در دستور
کار خود قرار داد تا با تحمیل محدودیتها بر ایران
بار دیگر موازنه قدرت در منطقه برقرار شود .در این
شرایط قرارداد با چین بار دیگر میتواند راهی برای
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کاهش فشارهای آمریکا و بازسازی توان اقتصادی
ایران به عنوان یک اهرم تاثیرگذار بر سیاستهای
منطقهای مد نظر تهران باشد .بنابراین پامپئو با به
میان کشیدن تاثیر بیثباتی قرارداد ایران و چین بر
خاورمیانه در واقع این سیگنال را به بازیگرانی چون
اسرائیل ،عربستان ،امارات و حتی ترکیه میدهد که
آنها باید در صدد این باش��ند که چین را از قرارداد
با ایران منصرف کنند .بازیگ��ران مذکور هر کدام
روابط خاص و مهمی با چین در زمینههای مختلف
اقتصادی همچون انرژی دارند ،عالوه بر این چین
با س��رمایهگذاری در این کشورها میتواند ریسک
بسیار کمتری را متحمل ش��ود .بنابراین درحالی
که رابطه آمریکا و چین مخدوش ش��ده و فرصتی
برای چانه زنی مس��تقیم آمریکاییه��ا در این باره
نیست ،پامپئو با برجسته کردن خطرات توافق برای
خاورمیانهبهدنبالایناستکهقدرتهایمنطقهای،
مذاک��رات با چین را در این زمینه برعهده بگیرند.
همانطور که گفته ش��د این سیاست آمریکا را باید
براساس دیپلماسی پیشدستانه دانست ،آنها پیش از
آنک��ه این قرارداد به مراحل نهایی برس��د درحال
ایجاد ائتالفسازی علیه آن هستند .از سوی دیگر
واشنگتن با سیاست تهدید شرکتهای چینی را نیز
مورد خطاب قرار میدهد که تحریمهای سنگین
آمری��کا با هرگونه همکاری ب��ا ایران منتظر طرف
چینی هستند .چنین سیگنالهایی به معنی این
نیس��ت که چین در عمل و ب��ه طور صد درصدی
حاضر به س��رمایهگذاری در ایران شده است ،چه
آنک��ه اخبار ماههای اخیر نظیر قطع تبادالت مالی
با ایران از س��وی این کش��ور یا کاهش بیش از 90
درص��دی واردات نفت از ای��ران برپایه آمار گمرک
چین نشانی از تمایل واقعی پکن ندارد ،با این حال
آنچه پامپئو گفته براساس همان سیاست مهار ایران
خواهد بود و در این راستا آنها دیپلماسی پیشدستانه
را در دستور کار قرار داده اند.

سید علیرضا کریمی :به سایت دیوار بروید.
نام «پراید صفرکیلومتر» را جس��تجو نمایید.
به اولین گزینهای که رسیدید تماس بگیرید
و از فروش��نده قیم��ت را بپرس��ید.محال
ممکن اس��ت زیر  95میلیون تومان به ش��ما
قیم��ت بدهند.آری؛چندی پی��ش همین جا
نوش��تم اقدامات دولت برای کاهش قیمت
خودرو را خود دولت باور نمیکند و خودشان
نی��ز باور دارن��د در حال خیمه ش��ب بازی
مقابل دیدگان مردم و جامعه هس��تند.حتی
تاکید کردم هرکس امروز پراید را  90میلیون
تومان خرید کند خیلی زود به س��ود خوبی
میرس��د.اکنون قیمت این خودروی نا ایمن
و از رده خارج در آستانه  100میلیون تومان
است ضمن آنکه دیروز یکی از مقامات تایید
کرده که قیمت خودروهای س��اخت داخل
با ش��یب پایین رو به افزایش است.این گفته
بدین معنی اس��ت که با تدبیر آقایان(!) برای
آنکه آنچنان به چش��م م��ردم نیاید قیمتها
چراغ خاموش و آهسته باال میرود و مردمی
هم که درگیر مرگ و میر و کرونا هستند بعید
اس��ت اعتراض کنند.زیرا اوال ِسر شدهاند و
ثانی��ا الوی��ت اصلیش��ان زن��ده مان��دن و
گشنه نماندن است.
هم��واره وقتی صحب��ت از کرونا میش��ود
کارشناس��ان بر یک نکت��ه اصرارمی ورزند
ک��ه این وی��روس در کن��ار معایب،مزایایی
نیز داشته اس��ت.مثال یکی از مزایای کرونا،
تشویق مردم به رعایت بیشتر مسائل بهداشتی
اس��ت.خیلیها تا قبل از کرونا شاید در روز
تنها یکبار دس��ت و روی خود را میشستند
ام��ا ام��روز دم به دقیقه در حال شستش��و و
الکل پاشی هستند.خب باید در کنار مزایای
مذکور،پرت ش��دن حواس مردم را از برخی
گرانیها از جمله خودرو را نیز افزود.مافیای
جاده مخصوص با بهانه تحریم و نبود منابع و
ایضا هشدار در مورد بیکاری تعدادی کارگر
هر آنچه خواس��ته انجام داده و به کسی هم
پاسخگو نیست .اخیرا هم از شانس خوب این
جماعت،ویروس کرونا آمده تا حواس همه
به جای دیگری پرت شودو آسودهتر از قبل
قیمتها در حال حرکت به سمتی است که
سودها چربتر و با قیمت اصلی دالر تطبیق
داشته باشد.
طبق عرف باید در پایانبندی یک یادداشت
راه کاری ارائه و مسئوالن را پند و اندرز داد.
لیکن هم من و هم ش��ما میدانیم میخ آهنی
در س��نگ نمیرود کمااینکه در س��الهای
گذش��ته نرفت .در مورد خودروس��ازان نیز
این جمله مصداق بیشتر و قویتری نیز دارد.
حتی اگر همی��ن االن رئیس محترم جمهور
دستوری صادر کند آب از آب تکان نمیخورد
و خودروس��ازان با قوت بیشتر به کار خود
ادامه میدهند.
راه دور نروی��م .همی��ن مجل��س که صدای
بلندی ه��م دارد تا کنون ی��ک تذکر هم در
مورد آش��فته بازار خودرو نداش��ته اس��ت.
پاس��خ مشخص اس��ت چرا.ضمنا خاطرمان
باشد امروز اعضای کمیسیون صنایع مجلس
از ایران خودرو بازدید خواهند داش��ت.بنده
عاجزانه میخواهم آقایان اوال بفرمایند دقیقا
در این جلس��ه چه مباحثی مطرح میشود و
ثانیا مدیران ای��ران خودرو آیا هدایایی برای
نمایندگان محترم در نظ��ر گرفتهاند یا خیر.
مشتاقانه منتظر نتایج این بازدید هستیم.

ظریف:

اشتباهات ابرقدرتها تبعات فاجعهباری برای جهان بدنبال داشت

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.

دومین جلسه گفتوگوهای اینستاگرامی محمدجواد ظریف با محوریت بررسی
ویژگیهای دورانگذار و به همت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار
شد.به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه کشورمان در آغاز دومین جلسه سخنرانی
خود گفت :بزرگترین مسئلهای که قدرتهای بزرگ ،میانه و حتی منطقهای را به
ارتکاب اشتباهات بزرگ واداشته ،اشتباهات محاسباتی و سوء تعبیر است .کسانی
که میخواستند سریع به نظم جهانی جدید برسند ،مرتکب اشتباهات فاجعهباری
ش��دند .احتماال در آیندهای نزدیک نظم جهانی جدید با قوانین تازه بوجود نیاید.
اشتباهات محاسباتی که قدرتهای بزرگ یا به عبارتی ابرقدرتها در روند نظم نوین
جهانی مرتکب شده اند ،تبعاتی به مراتب فاجعه بارتر از اشتباهاتی که کشورهای
دیگر مرتکب شده اند ،به دنبال داشته است.ظریف ادامه داد :اولین ویژگی دورانگذار
ت زمانی" است که این دوران طول میکشد و دومین ویژگی درواقع آشفتگی و
"مد 
تالطم این دوران است .وی گفت :برخی چالشها را یک کشور به تنهایی و یا حتی
برخی کشورها به همراه یکدیگر نیز نمیتوانند حل کنند .باید پاسخی جهانی برای
چنین مشکالتی یافت شود؛ به طور مثال فقر یک مشکل جهانی است و عواقب آن

نیز جهانی میباشد .هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی آن را بر طرف کند .بیماریها
نیز یک چالش جهانی دیگر هستند .سعدی گفته است "چو عضوی به درد آورد
روزگار دگر عضوها را نماند قرار" .اگر یک ش��خص در جهان دچار بیماری ش��ود،
همگی انسانها دچار مشکل میشوند.ظریف اضافه کرد :امنیت نیز اکنون جهانی
شده است .امنیت یک نفر به امنیت دیگران وابسته است .وی گفت :در جهان حال
حاضر ،ما به پایان بازی مجموع صفر رسیدهایم .بازی مجموع صفر بدین معناست که
یکی میتواند در ازای زیان دیگری سود ببرد .بارزترین نوع بازی مجموع صفر ،جنگ
اس��ت .معنی پیروزی در جنگ این است که یک طرف کمتر از طرف دیگر زیان
داده است وگرنه کسی از جنگ سود نمیبرد .ظریف افزود :در دنیای امروزی کسی
پیروز جنگ میشود؟ معنای پیروزی در جنگ چیست؟ در جنگ یک طرف کمتر
از طرف دیگر زیان میدهد .من نمیدانم که آیا معیاری برای سنجش آنکه چه کسی
کمتر دچار زیان شده وجود دارد یا نه .ایاالت متحده تریلیونها دالر به جنگ در
خاورمیانه تزریق کرده است .آیا پیروز شده است؟ وی ادامه داد :آمریکا هر کاری که
از سال  ۱۹۹۰انجام داده ،برای متداول کردن حاکمیت جهانی این کشور بوده است.

