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معاون اول دولت دیروز در پاسخ به اینکه آیا کاالها ارزان میشود ،گفت :دعا کنید

آقای جهانگیری! چه کردید

با یک جریان ریشهدار؟

اسحاق جهانگیری در مناظره سال  96در پاسخ به اینکه رفتارش را در این نوع حضور انتخاباتی غیرطبیعی
دانستند ،گفت « :این کار غیر طبیعی است که یک جریانی به نام جریان اصالحطلب
را از همه حقوق محرومشان کردهاید و میگویید که نباید بیایند،
من به عنوان یک جریان اصالحطلب آمدهام که بگویم که بعضیها چه کردهاند با یک جریان ریشهدار؟
سرمقاله /بهترین سخن جهانگیری از سال  / 96به قلم سردبیر صفحه2

صفحه5

مسعود مردانی در گفتگو با آفتاب یزد:
نگران آینده هستم مردم گناه دارند
ناچارند بیرون بروند

آفتاب یزد افت شدید
شاخصهای بورس را در گفتگو با
دکترسیدحمیدمیرمعینیبررسیکرد

 415فوتی در یک روز
3

یادداشت1-

مصوباتی که
پشتوانه اجرایی ندارد
نادر صادقیان

جامعه شناس

شــرایطی که ایــن روزها کرونا برای کشــور
به وجود آورده بر هیچ کس پوشیده نیست همه
میدانند که کرونا خطرناک است و آمار مرگ و میر
هم باال .اما عدهای به هیچ صراطی مســتقیم
نیستند و حرف گوش نمیدهند و کار خودشان
را انجــام میدهند .یا به مســافرت میروند یا
جشــن برگزار میکنند آن هم در حالی که از
خطرات این بیماری آگاه هستند .به نظرم یک
وحدت مدیریتی باید باشد که الزام و پشتوانه
اجرایی قانونی و قضائی داشته باشد .یعنی باید
ســتاد مبارزه با کرونا پشتوانهای داشته باشد
که مصوباتش در خصوص این بیماری به طور
کامل اجرایی گردد و اگر هر فردی چه مسئول
باشد چه غیر مسئول به آن عمل نکرد به مثابه
جرم تلقی شــود .در واقع باید خیلی جدی با
موضوع برخورد شــود چرا که کار از پیشنهاد
وخواهش و تمنا گذشــته است و روزانه تعداد
زیادی از مردم جانشــان را از دست میدهند.
اینکــه هر جایی یا مســئولی بــرای خودش
تصمیــم میگیرد و عمل کند بــه خاطر این
است که مصوبات ستاد مبارزه با کرونا پشتوانه
اجرایی ندارد .در حالی که باید قدرت ســتاد
مبارزه با کرونا در این خصوص بیشــتر باشد
تا اگر فردی دستورالعملهای الزمه را رعایت
نکرد با او برخورد قانونی و قضائی بشود .تجربه
نشان داده است که در چنین مواقعی برخیها
با تعارف وخواهش و تمنا مشــکل و بحران را
جدی نمیگیرند.
ادامه در صفحه11

هم میآید صبور باشید

یادداشت2 -

موسیقی درمانی کرونایی -مترویی!
ِ
این روزها بعضا به جای دستفروشان مزاحم در مترو با نوازندگان موسیقی جوان و شیک پوشی

مواجه میشوید که در واگنها و ایستگاهها هنرمندانه و استادانه مینوازند تا قدری اوقاتمان شیرین شود؛
هم مردم و هم مسئوالن باید از اینها حمایت معنوی و مادی کنند صفحه2
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یادداشت4-

یادداشت3 -

انتخاباتآمریکا
تفاوتی را شاهد نیســتیم .از سوی دیگر به نظر
میرســد این تاثیرپذیری از خارج موجب شده
و انتخابات ایران !1400
یک موضوع مهم فراموش شــود اینکه به هرحال
علی تاجرنیا
ما مدعی اتکای به آرا عمومی هســتیم بنابراین
فعال سیاسی اصالحطلب
توجه به افکار عمومی باید در صدر مســائل برای
درحالی به انتخابات آمریکا نزدیک میشویم که
 1400باشــد و طبیعی اســت انتظارات مردم را
در هفتههای اخیر شــاهد پررنگ شدن مباحثه
باید مقدم بر پیشــامدهای خارجی دانست .آنچه
بر ســر نتیجه این انتخابات در محافل سیاسی
امروز چالش اصلی در صحنه سیاسی کشور است
ایــران نیز بوده ایم .به ویــژه اینکه برخی در هر
از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به مسئوالن
دو جناح نتیجه انتخابــات آمریکا را به وضعیت
است ،این موضوعی اســت که اگر برای رفع آن
انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهار  1400نیز
چارهای اندیشیده نشود در  1400کمترین میزان
گره زده اند .در واقع بدترین رویکرد این است که
مشــارکت را شــاهد خواهیم بود .نباید فراموش
جریانهای سیاسی در هرکشوری معادالت قدرت
کرد ایران کشوری است که مشارکتهای باالی
را برمبنای رویدادها در یک کشــور دیگر دنبال
80درصــد را در انتخابات ثبت کــرده و از آن به
کننــد ،اثر چنیــن رویکردی
عنوان نشــانهای بــرای تایید
بیشتر منفی خواهد بود اگر با
ســاختار سیاســی بهره برده
بخشهایی کــه به دنبال
کشور مورد نظر سابقه بیش از
اســت ،اینکــه انتخابــات در
تضعیــف دیگــر نهادها
چهار دهه خصومت نیز وجود
کشــوری که دموکراســی در
هســتند در واقع بر روی
داشته باشد .جای تاسف است
آن نهادینه شــده است حدود
شــاخه نشســته و بن
که مســئله انتخابــات آمریکا
50درصد مشارکت داشته باشد
میبرنــد ،در اصل اعتماد
نه تنها در میان مردم بلکه در بین
متفاوت از این است که ما نیز
سرمایه
مردم که بزرگترین
سیاسیون که اصوال گروههای
خوشحال باشیم یا توجیه کنیم
هر حکومتی است را نشانه
نخبــه قلمداد میشــوند نیز
که مشارکت 50درصدی یا 40
گرفته اند
بیش از حــد الزم مورد توجه
درصدی نیــز کفایت میکند.
قــرار گرفته اســت .برخالف
به نظر میرســد همه احزاب و
تصوری که وجود دارد اســتراتژیهای سیاست
جریانها برای حل مشکل بیاعتمادی مردم باید
خارجی ایــاالت متحده از اصــول ثابتی تبعیت
گام بردارند و این مســیر با افزایش کارآمدیها
میکند هرچند که در مــواردی تفاوتهایی در
میتواند میســر شــود .بخشهایی که به دنبال
روش دیده میشود .به عنوان نمونه این ایده که
تضعیف دیگــر نهادها هســتند در واقع بر روی
اگر دموکراتها پیروز شوند تاثیر مثبتی بر شرایط
شاخه نشسته و بن میبرند ،در اصل اعتماد مردم
ایران خواهد داشت چندان براساس منطق نیست
که بزرگترین سرمایه هر حکومتی است را نشانه
چرا که جز دورهای مقطعی در ریاست جمهوری
گرفته اند .به نظر میرسد جریانهای سیاسی به
باراک اوباما ،دموکراتها نیز همواره یک پای فشار
جــای توجه به نتیجه انتخابات در آمریکا باید به
بر تهران بودهاند و به عبارتی در رویکردهای کالن
این قبیل موضوعات توجه کنند.

مادران را
دریابید
مریم اکبری نوشاد

این روزها حال هیچ کس خوب نیست.
کمر بســیاری زیر فشــار اقتصادی و کرونای آن
سرش نا پیدا خم شده است.
عــاوه بر اینها یاس و نا امیدی و مواجهه با اخبار
دردناک که هر روز از نقطهای از وطن میرســد
همه را ملول و رنجیده خاطر کرده است.
اما من بیش از همه دلم برای مادران این سرزمین
میسوزد .مادرانی که این روزها زیر فشار سنگینی
هستند .آموزش مجازی و آنالین آن هم با نداشتن
زیرساختهای الزم اینترنتی و آموزشی مادران را
دچار چالش کرده است .هر روز ساعتها مجبورند
تا با اینترنتهایی که یک در میان قطع و ضعیف
میشود در سایه مربیان و معلمان زحمت کشی که
آنها هم این روزها بینهایت تحت فشارند؛ فرایند
یادگیری فرزندانشان را انجام داده و تعقیب نمایند.
فرقــی نــدارد خانه دار باشــند یا شــاغل.تمام
مسئولیتها روی سرشان ریخته است.کار؛امور خانه
و حاال هم تدریس و آموزش.
روان مــادران در خطر اســت! این مادران چطور
قراراست نه ماه به این شکل پیش روند ،خدا داند؟
بهای بیتدبیری مســئولین و مــردم را مادرانی
میپردازنــد که گناهی نداشــتند .اگــر به موقع
ممنوعیتهــا و راهکارهــا جهت کنتــرل کرونا
اتفاق افتاده بود شاید امروز رکود دار مرگ و میر
ناشی از کرونا در دنیا نبودیم.
مادران؛بــا هــزار آرزو منتظر بودند تــا بتوانند
فرزندانشان را به مدرسه بفرستند که مقدور نشد.
در این میان مادرانی هســتند که دردشان فقط
مشکالت آموزش آنالین و مجازی نیست.

درد ایــن مادران فقر و عدم امــکان برای تامین
تبلت؛گوشی و لپتاپ است.خیلیها حتی اتصال
اینترنت ندارند؛ این گروه کال نادیده گرفته شدهاند.
این مــادران هر روز حســرت میخورند که کاش
حداقــل این لوازم را داشــتند تا فرزندانشــان از
آموزش نمانند .اخیرا اخبار مختلفی از خودکشی
دانشآموزانی منتشــر شد که علت پایان دادن به
زندگیشان نداشتن گوشی و یا تبلت بود؛هرچند که
طبق عادت معمول تمام این علتها تکذیب شد.
در این میان تاســف من برای به استهزا و شوخی
گرفتن مادرانی اســت که با این وضع اینترنت و
شرایط موجود سعی دارند تا فرزندشان تحصیل
کند و هــر روز در فضای مجازی ویســی از آنها
پخش میشود که با تمسخر سعی در نشان دادن
عصبانیت آنها را دارد.
این مادر ربات نیست انسان است.قرار نبوده معلم
باشد و درس بدهد.وظیفهای جدید در بین سایر
وظایف خطیرش اضافه شده که حتی تخصصش
هم نیست.
معلمان خوب میدانند که مدیریت کالس حضوری
چقدر دشــوار است و حاال ما انتظار داریم مادران
دانشآمــوزان را با این شــرایط مدیریت کنند و
بهره وری باالیی هم داشته باشند.
کاش به جــای تبدیل زحمات مــادران به ابزار
تمســخر و خنده به صورت کامال جدی به روان
مادرانی که فرزند در حال تحصیل دارند بپردازیم.
عالوه بر این موضوع لهجــه معلمان اقصی نقاط
کشــور ضمن تدریس آنالین و بعضا خستگی و
عصبی شدنشان هم دست به دست میچرخد.این
موارد خنده ندارد ،درد دارد .معلمی که ســالها در
کالس تدریس کرده حاال مجبور اســت از پشت
گوشی یا کامپیوتر تدریس کند و اینترنت ضعیف و
دائم در حال نوسان نیز رشته کالم را از وی میرباید.
ادامه در صفحه 6

پزشک عالیقدر جناب آقای دکتر رجائی نژاد
سرکار خانم خسروی
فرشتگان (پرستاران) دلسوز و متعهد
و پرسنل محترم بیمارستان محب کوثر بخش دریا

بدینوســیله از زحمات صادقانه شــما که در امر بهبودی
اینجانب مبذول داشتید تقدیر و تشکر مینمایم.

محمود رضا صالحی

همراهان آفتاب یزد
در واتساپ

با توجه به شرایط کرونایی ،خوانندگان گرامیای که تمایل دارند
میتوانند با ارسال شماره همراه خود به شماره 09213553193
عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرســان واتساپ شوند.
در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگذاری میشود.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دوست و همکار عزیزمان

شادروان حاج حسن زارع دهنوی (مشهور به قاضی حداد)
که ســالها در ســنگر قضــاوت حافظ امنیت کشــور بــوده و خدمــات قضایی
او در دادســرای عمومی و انقالب تهران و همچنین دادگاههای انقالب اسالمی

در اذهــان باقی خواهد ماند ،برای آن عزیز که در اثــر کرونا دار فانی را وداع

گفت علو درجــات و برای خانواده و همکاران محترم قضایی صبر و شــکیبایی
مسئلتمینماییم.

روحش شاد و یادش جاودان؛

جمعی از همکاران قضایی ،وکالی دادگستری و حقوقدانان مرکز

اگر تدبیر
آقای جهانگیری نبود...
داریوش قنبری

فعال سیاسی اصالحطلب

درباره عملکرد مدیران دولت در شــرایط امروز
کشور موافقت و مخالفتهای بسیاری وجود دارد.
در ایــن زمینه عملکرد آقای جهانگیری معاول
اول نیز مورد پرســشهایی قرار گرفته است اما
به اعتقاد نگارنده نبض تصمیم گیریها در دولت
فعلی آقای جهانگیری است ،اگرچه هم اکنون
مشــکالتی در کشــور وجود دارد اما اگر تدبیر
اسحاق جهانگیری نبود مشکالتی بسیار بیشتر
را باید تحمل میکردیم .باید واقعیتهای وضع
کنونی را مورد توجه قــرار داد ،به لحاظ درآمد
کشور حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز این میزان
از کاهش درآمد را تجربه نکرده است .اقتصادی
که پایه نفتی دارد اما منهای نفت اداره میشود در
واقع با تدبیر مدیران و به ویژه معاون اول دولت
است که پیش میرود .باید در نظر داشت کسانی
که ایران را تحریم کردند به دنبال فروپاشی کشور
بودند و اگر موفق نشدند با تدبیر چهرههایی مانند
جهانگیری بوده است و این موضوع را نباید نادیده
گرفت .قطعا کاردانی او در اینکه تحریمها به هدف
طراحی شده نرسیده بسیار تعیینکننده و موثر
بوده است .امروز به دلیل تحریمها و همچنین
کرونا شرایط بسیار پیچیدهای را شاهد هستیم
و باید گفت بدشانستر از دولت روحانی تا کنون
نداشــته ایم .این دولت مانند دولت اصولگرایان
فرصت فروش نفت بشکهای  130دالر را نداشته
و امروز حتی نفت بشکهای  30دالر را هم به دلیل
تحریمها نمیتوانیم به آسانی بفروشیم .سوال این
اســت اگر به جای جهانگیری فــرد دیگری در
سمت معاون اولی قرار میگرفت ما تا چه میزان
مشکالت بیشتری را شاهد میبودیم؟
البتــه هم اکنــون نیز کســی نمیتواند منکر
مشکالت کمر شــکنی همچون تورم و گرانی
کم سابقه باشد که طبقه متوسط و پایین جامعه
را هدف گرفته و تحت فشــار قرار داده است اما
درکل اگر تدبیر صاحب نظرانی مانند جهانگیری
نبود وضعیت بدتر میشد .از سوی دیگر باید این
موضوع را مدنظر قرار داد که از سال  94ما در یک
جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم که هدف آن
نابودی زیرساختهای اقتصادی کشور بوده است.
درچنینشرایطیمشکلمدیریتمدیراننیست
و نمیتوان به مدیران رده باال برای عملکردی که
داشــتهاند خرده گرفت بلکه تحریمها و جنگ
اقتصادی است که شرایط امروز را پدید آورده و
نباید از مدیران انتظار معجزه داشت .در چنین
شــرایطی اگر بررسی دقیقی انجام شود به رغم
وجود مشکالت به نظر میرسد مدیران هرآنچه را
که میتوانستهاند انجام داده و در نوع خود عملکرد
مناسبی داشته اند.
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رکورد کرونا جا به جا شد
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