واکنشتلویحیروحانی
به طرح استیضاحش:

دو دست بیشتر نداریم؛ با یک دست با تحریم و با یک دست با کرونا مبارزه میکنیم

8

هربامداد در سراسر کشور
ای کاش مسئوالن این تجمعات را هم که حاصل بیتدبیری
و سوء مدیریت است ،ببینند

میثم رادپور ،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «آفتاب یزد»:

تا انتخابات آمریکا

تشکیلصفبرایانسولین
در اوجگیری کرونا!

قیمت ارز کاهشی است

12
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سرمقاله

زنده زنده سوختن
پسرنوجوان
و پدرش

داغ بیآبی سیستان و بلوچستان

به جای گالیه
استعفابدهید!

به بهانه سخنان نماینده چابهار در مجلس در مورد بیآبی
در استان سیستان و بلوچستان به بررسی این مشکل در
این استان پرداختیم.فعالین از سوء مدیریت میگویند و
مسئوالن از سختیهای خدمترسانی به استان

4

مهاجرت پرحاشیه
برخیهنرمندان

منصور مظفری
مدیرمسئول

برای این که متهم و محکوم به جانبداری سیاسی
و نگاه حزبی و مخالفت مهندسی شده نشویم(!)
آن روزی که جهانگیــری گفت اختیار تغییر
منشی دفتر خود را ندارد نیز در همین روزنامه
نوشــتیم؛ معاون اولی با این سطح اختیارات
استعفا بدهد بهتر است تا این چنین با داد سخن،
فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
قاضی زاده هاشــمی رفت ،طیب نیا نیز ادامه
همــکاری را به صالح ندیــد ،بطحایی مگر
استعفا نداد؟
ادامه در صفحه2

صفحه3

12

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
در نطق میان دستور:

دشمن به ما گفته
پراید  130میلیون
شود ؟!

یادداشت1-

هاشمیطبا:

نظام تصمیم به
مذاکره بگیرد
برخی زودتر از بقیه
باآمریکاییها
دست میدهند

5

یادداشت2-

انسولین را
چه شد؟
مجید ابهری

رفتار شناس

در میــان همه داروها با فرمولها وآثار مختلف،
کمبود انسولین در بازار دارویی کشور نگاهها و
توجهات را به خود جذب کرده اســت .ضرورت
انســولین برای مبتالیان دیابت مثل اکسیژن
برای مشــکالت ریوی وتنفسی است .آنچه که
اثر این کمبــود را دردناکتر میکند؛ قول یکی
از مســئولین ارشــد وزارت بهداشت میباشد
کــه گفت «:یک ونیــم برابر نیاز بازار کشــور
انســولین وارد شــده» اینکه این اضافه بر نیاز
به چه سرنوشــتی دچار شده یکی از معماهای
سردرگمدرکشورماست.انسولینقلمیمحصولی
نیست که به درد افراد غیر دیابتی بخورد یا انبار
شود .اینهم یک عامل دیگر در این معادله چند
مجهولی اســت .همزمان با توقیف ۱۸کامیون
حامل داروهای ضروری در کشــور همســایه،
موضوع کمبود انســولین آشکار میگردد.البته
همیشــه داروهای تولید ایران هــم به لحاظ
کیفیت و هم به خاطر قیمت ،مشتریان متعددی
در کشــورهای همســایه دارند .هنگام سفرم
بــه عراق بعضی از دوســتان عراقی از ما طلب
داروهای ایرانی مخصوصا استامینوفن کدئین و
اقالم دیگر را میکردند .درحال حاضر این داروی
حیاتی با ۸تا۱۰برابر قیمت مثل بسیاری از اقالم
در بازار ناصر خســرو به وفور یافت میشــود.
در بازار آشــفته وآزاردهنــده تحریم ظالمانه،
وزارت بهداشــت با تمام قــدرت و باتالشهای
فوق العــاده داروهای ضروری و تخصصی مثل
همین انسولین را تهیه وعرضه میکند.
ادامه در صفحه2

وقتییکروزنامهآبرویخودراوسطمیگذارد
در اقدامی بیسابقه روزنامه پرتیراژ ،موثر و قدیمی«یو اس ای  تودی» به صورت رسمی از خوانندگان خود خواست به ترامپ رای ندهند.
چرا باید یک روزنامه غیر حزبی چنین درخواستی را مطرح کند؟
آفتاب یزد در این باره با اکبر نصراللهی از اساتید رسانه و علی بیگدلی کارشناس بینالملل گفتگو کرده است صفحه 11
یادداشت3 -

چقدر به مردم بگوییم
روزانه  ۳۰۰نفر از مردم جانشــان را به خاطر این
بیماری از دست میدهند ،چند هزار مبتال در روز
که ماسک بزنند!
داریم که قطعاً بیشتر از اینها هستند .هر آدمی که
بابک قرائی مقدم
مبتال به کرونا باشــد این بیماری را به راحتی به
پزشک
تعداد زیادی میتواند منتقل کند .چند بار باید به
مردم بگوییم که از ماسک استفاده و پروتکلهای
متاسفانه باالخره روزهای سیاه کرونایی هم از راه
بهداشتی را رعایت کنید؟
رسید؛ روزهایی که پیشتر مسئوالن بهداشتی و
متاسفانه بسیاری از مردم از لحاظ روحی و روانی
کارشناسان در مورد آن هشدار داده بودند اما کسی
ناامید هســتند و از دستورات تبعیت نمیکنند و
آن را جدی نگرفت .وقتی میگوییم پروتکلهای
به نوعی با خودشان لج میکنند .به همین خاطر
بهداشتی باید رعایت شود صحبت از درصد باالیی
هم هست که االن وضعیت این چنین خطرناک
از مردم است که باید این کار را بکنند.
شده است.
در واقــع باید بــاالی ۹۵
متاســفانه بســیاری از
چقدر باید به مردم بگوییم
درصد از مردم و مســئوالن
مردم از لحــاظ روحی
که دنبال واکسن نباشید اگر
ایــن پروتکلهــا را رعایت
و روانی ناامید هســتند
واکسن هم ساخته شود باید
کنند تا بتوانیم آمار مرگ و میر
و از دســتورات تبعیت
از ماسک اســتفاده بکنند.
کرونــا را کاهــش دهیــم.
نمیکنند و بــه نوعی با
همانطور که گفتم متاسفانه
تــا زمانی که همبســتگی
خودشان لج میکنند .به
همبستگی اجتماعی وجود
اجتماعی چه از طرف مردم
همین خاطر هم هست که
ندارد وقتی موتور ســواران
و چه از طرف دولت صورت
االن وضعیت این چنین
زیــادی هســتند که حتی
نگیرد ،وضعیــت به همین
خطرناک شده است
مقررات راهنمایی رانندگی
صورت خواهد ماند.
از جملــه اســتفاده از کاله
کشــورهایی مثل چین و
کاسکت را رعایت نمیکنند ،چطور میتوان از آنها
استرالیا توانستند با همکاری مردم این مشکل را
انتظار داشت که از ماسک استفاده کنند .اینها از
حل کنند و به زندگی عادی برگردند هرچند که
کرونا نمیترسند.
هنوز هم شــرایط را کنترل میکنند .این حجم
مردم عزیز لطفاً از ماســک اســتفاده کنید البته
از عدم همبستگی مردم و مسئوالن در حل یک
درســت از ماسک اســتفاده کنید نه آن که زیر
معضل عجیب اســت که حتی میتوان آن را به
چانههای خودتان قــرار دهید چرا که با این کار
صورتی کتاب درآورد.
فقط خودتان را مسخره میکنید .وضعیت مردم
اگر هــر کشــوری از جمله ایــران پروتکلهای
از نظر اقتصادی و اجتماعی اســفبار است حاال با
بهداشــتی را رعایــت نکند قطعــاً عواقب آن را
عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی بر مشکالتتان
خواهد دید .کما اینکه ایران این روزها با مرگ و میر
نیفزایید .هنوز که هنوز است بعد از هشت ماه از
باالیی از کرونا روبروست .واقعاً در طول روز چند
ورود این ویروس برخیهــا میگویند که ما این
درصد مردم از ماسک استفاده میکنند؟
بیماری را باور نداریم آخر به اینها چه باید گفت.
چیزی که کامال مشــخص هســت این است که

عکس تزئینی است/تسنیم

2

مسئوالنبانکمرکزی
خودشان گول نخورند!
سید علیرضا کریمی

سردبیر

مبرهن است که بازارهای ایران این روزها متالطم
اســت.هر خبری حتــی کم اهمیــت میتواند
همچون نســیمی این بازار را با خود همراه کند.
همانند گندمزاری که ســاقههای گندم حتی با
وزشهای مالیم باد به این سو و آنسو میروند.
دو روز پیــش بــه یکباره قیمت دالر،ســکه و
طال شــروع به ریزش کرد لیکن مشخص بود
که این اتفاق ناشــی از یک تصمیم اقتصادی
نبود.
ادامه در صفحه6

یادداشت5-

یادداشت4 -

فقدان اخالق
در سیاست ایرانی
احمد مازنی

نماینده مجلس دهم

در روزهای اخیر موضوع استیضاح رئیس جمهور
از ســوی مجلس بار دیگر مطرح شــد و هرچند
که سرانجام مجلس از منتفی شدن پیگیری این
موضوع خبر داد اما موافقان و مخالفان درباره این
استیضاح نظراتی را داشتند که از جمله میتوان
بــه مخالفت قاطبــه اصولگرایان نســبت به این
استیضاح اشاره کرد .درباره اینکه اساسا استیضاح
روحانی بله یا خیر؟ باید ارزیابی کالنی نسبت به
شرایط ساختاری سیاست در ایران داشت .به طور
کلی ریشه مشــکالت این است که ساختاری که
در کشــور تئوریزه شد در عمل براساس سلیقه و
منافع جناحی و باندی اجرایی شده است .در قانون
اساسی جمهوریت به رسمیت شناخته شده ،اداره
کشور براساس رای مردم حقی الیتغیر تعیین شده
اســت و انتخابات دارای تاثیر بیبدیل در کشــور
است .فاکتورهایی که در دموکراسی غربی نیز دیده
میشود ،هرچند تجربه ایران نسبت به بلوک غرب
نظیر اروپا و آمریکا در دموکراسی کمتر است .نکته
مهم در این زمینه این اســت که به نظر میرسد
در ایران مزایای دموکراسی غربی مورد توجه قرار
نگرفتهامامعایبدموکراسیغربیرادرسیاستورزی
کشور شــاهد هســتیم .یکی از معایب فرهنگ
سیاســی حاکم بر جناحها و احزاب سیاســی در
غرب این اســت که در مناظرههــا و به کارگیری
رســانه از هرفرصتی برای حذف رقیب با هر گونه
بداخالقی استفاده میکنند .در کشور ما نیز حذف
رقیب به هرقیمتی مورد توجه جریانهای سیاسی
قرار گرفته است درحالی که قرار بود سیاست در
جمهوری اســامی ایران اخالق محور باشــد اما
در عمل برخی بداخالقیها دیده میشــود .نکته
دیگری که در همین چارچوب قابل تبیین است
اینکه یک جریان سیاسی برای حذف رقیب خود
در طول این چند دهه از هر روشی استفاده کرده
و از القابی مانند برانداز ،ضد انقالب یا فتنه گر نیز
برای برچسب زنی استفاده کرده است تا بتواند این
رقیب را از صحنه خارج کند اما این رقیب به دنبال
این بوده که ثابت کند فتنه گر یا برانداز نیســت
بلکه معتقد به سیاست ورزی در چارچوب قانون
اساسی فعلی و معتقد به اندیشه امام (ره) و رهبری
است .در همین راستا اصالحطلبان در انتخابات 92

کاندیدای اصلی خــود دکتر عارف را به مصلحت
از رقابت خارج کردند تــا یک کاندیدای اصولگرا
با گرایش اعتدالی روی کار بیاید تا کشــور بتواند
از بحرانهــای آن زمان عبور کند و از تحریمهای
چهارگانهای که برکشور تحمیل شده بود از جمله
تحریمهای شــورای امنیت رهایی یابد .در واقع
اصالحطلبان بــه دنبال این بودند که دولتی روی
کار بیاید که با عقالنیت کشور را از گردنه مشکالت
عبور دهد که چنین اتفاقی نیز رخ داد .در برجام
کاری کارستان انجام شد و ایران به عنوان کشوری
که با شــش قدرت جهانی به مذاکــره پرداخت
کشــوری صلح طلب معرفی شــد و ماحصل آن
نیز در قطعنامه  2231شورای امنیت به تصویب
رسید .اما اینکه از قضا به فاصله اندکی بعد از این
توافــق دونالد ترامپ در آمریکا به قدرت رســید
که رفتاری غیر اخالقی و غیرحقوقی داشــته و از
پیمانهای متعدد عبور کرده است از عواملی بود
که بر وضعیت دولت و مدیریت آنها تاثیرگذاشته
اســت ،البته عملکرد دولت روحانی به ویژه دولت
دوم بسیار قابل نقد است اما جناح رقیب به دلیل
همان راهبردی که هدف وسیله را توجیه میکند
براساس اصول لیبرالیستی عمل میکند و متاسفانه
همه مشکالت را به دولت و جریان حامی آن نسبت
میدهند و تاکید میکننــد تحریم هیچ تاثیری
نداشته است در واقع جریانی که مدعی مخالفت
با لیبرالیسم است از حیث تالش برای حذف رقیب
از لیبرالها نیز لیبرالتر هستند! به طور کلی اینکه
در وضعیت فعلی سهم دولت چقدر است و دولت
سابق ،دلواپسان ،جناحها و بخشهای غیردولتی
و همچنین بیماری زمینهای اقتصاد کشور چقدر
موثر بوده است در قالب یک گفتگو ی ملی و نقد
منصافانه قابل بررسی است اما چون بنای بخشی
از عناصرطرف مقابل این اســت که به هرقیمتی
رقیب خــود را حذف و تضعیف کند از روشهای
پوپولیستی استفاده میکند .به عبارت دیگر جریان
مخالف چون مبنا ندارند و مبنا تنها رســیدن به
قدرت است اگر دولت بگوید به دنبال این است که
تا آخر بماند از استیضاح سخن میگوید اگر برخی
در دولت یا حامیان دولت بگویند بهتر است دولت
استعفا بدهد نیز آنها میگویند نه ،دولت باید بماند.
آنچه مشخص است این که همه جناحها باید توجه
داشته باشند که در یک کشتی قرار گرفتهاند و اگر
قرار به نقد است باید براساس انصاف باشد چرا که
اگر اصل برتخریب باشد در این شرایط همه ضرر
خواهند کرد.

همراهان آفتاب یزد در واتساپ

با توجه به شــرایط کرونایی ،خوانندگان گرامیای که تمایل دارند میتوانند با ارســال

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

فراموش
شدگانیم
محمد عین اهلل زاده

اوجگیری ورکورد زنی آمارمبتالیان وتلفات
انسانی ویروس کرونا بسیارنگرانکننده بوده
وضرورت عالج فوری را میطلبد.
با توجــه به تجربه 9ماه اخیــر این ویروس
مرگبــار درایــران وجهــان دیگــر هیــچ
توجیه و کــم کاری مورد پذیــرش جامعه
نیست.
یقینا مردم باور ندارند که دولت توان قرنطینه
کردن وتعطیلی یک ماهه بخشهای عظیم
از کشور را ندارد.
تعطیلی سراسری موثرترین ونتیجه بخشترین
راهــکار پیــش رو جامعــه میباشــد
که میتواند زنجیــره این ویروس خطرناک
راقطع کند.با تعطیلی بخشهایی از فعالیت
اقتصادی،فرهنگی،اجتماعــی جامعــه این
ویــروس به خــودی خود مهــار ودرنهایت
ازبیــن خواهد رفت البته به شــرط آنکه در
دولتمردان همتی باشد.
اگر دولت پرداخت اقســاط وامهای مردم را
چند مــاه به تعویــق بیاندازد،چند ماه پول
آب وبــرق وگاز ودیگــر خدمــات دولتی را
نگیرد ،چند میلیون به حســاب سرپرســت
خانوارهــا واریز کند ،مقررات ســختگیرانه
ترددهای شهری وبین شهری را اعمال کند
حتما میتواند بطور چشــمگیری از میزان
مبتالیان و مرگ ومیر ناشــی ازاین بیماری
بکاهد .یقینــا توجیه ی ناصوابی خواهد بود
اگردولت بارمالی اجرایی شــدن قرنطینه را
بهانه قراردهد .دولت میتواند با برداشــت از
صندوق ذخیره ارزی کشــور بودجه اجرایی
شدن چنین امری مهم را تعیین کند مسلما
وجود صندوق ذخیــره ارزی برای روز مبادا
است وامروز مبرمترین روز مبادا میباشد.
صحبــت از جــان انسانهاســت ،صحبــت
از ســامتی وحفــظ جان قشــر فرهیخته
وفداکارپزشک وکادر درمانی کشور میباشد
که با سرمایه هنگفتر صرف عمر ومال به این
مدارج علمی رسیدهاند.
صحبت از پر شــدن آرامســتانهای کشور و
داغدارشــدن هموطنان عزیزمان میباشــد
که حتی نمیتوانند برای در گذشتگان شان
مراسمی درخور و شایستهای برپاکنند.
باید بــه دولت مــردان ومجلســیان گفت
هرگاه دعواها وخط ونشــان کشــیدنهای
زرگــری شــما تمام شــد ،هــرگاه دولت
ازشعارها وشــاخصهای خود نگاشته شده
فارغ گشت... ،
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