گوشتهای الکچری و ماساژ دیده ،کیلویی یک میلیون تومان!
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هربامداد در سراسر کشور
گزارش تحلیلی آفتاب یزد
از شانس دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی
برای سرلیستی اصولگرایان

اعتراض یک دانشآموز
به مدنیترین شکل ممکن
12

اصولگرایانتلویزیونی

آموزش و پرورش وارد میدان شد
و با معلم و مدیر خاطی برخورد کرد

اجازه سرلیستی جلیلی را نمی دهند
قیمت در سراسر کشور  2000تومان
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اعتراض

انتقادهای همتی با واکنش تند خودروییها و خط و نشان آنان مواجه شد
آنان مدعی هستند تعطیل شویم باید  15میلیارد دالر برای واردات خودرو بدهید

همراه با شادی
دفاعیات احساسی
شبنم نعمتزاده از خود

3

پدرم برای من
پدری نکرد
درباره تفاوتهایی که
با فرانسویها داریم

امیدی در
نا امیدی...

ســخنان رییس بانک مرکزی برای تزریق
نقدینگی به خودروســازان و واکنش آنها
به این ســخنان بیانگر یک چرخه معیوب
در کشور است .متاسفانه طی  40سال گذشته
مشکالت ساختاری نظام بانکداری باعث
شــده تا بانکها به جای هدایت نقدینگی
به تولید تنها بنگاهــداری کنند و پولهای
سرگردان مردم سمت خرید ارز نرفته تا این
را به سمت صنایع سوق دهند .به این خاطر
بسیاری از صنایع ما در بخشهای مختلف
تعطیل شدند ودولت از آنها حمایتی نکرد.
دولت برای آن که خودروسازان دولتی نیز
شامل این چرخه نشوند ،مرتب طی این سالها
پول به آنها تزریق کرد.

ادامه در همین صفحه

ای کاش
حیوانات
حرف
میزدند!
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ادامه از همین صفحه:
در واقع به آنها به نوعی باج داد تا ضمن تولید،
اشتغالزایی داشته باشند .سیستم خودروسازی
کشور دولتی وانحصاری است و این شرایط
باعث شده خودروســازان در فضای رقابتی
فعالیت نکنند .به ایــن خاطر تولید کیفی در
این بخش را از دســت دادیم و به خاطر حفظ
شاخص تولید ملی کیفیت را فدایی ساختیم.
به دلیل وابســتگی خودروسازان به قطعات
وارداتی مانند قضیه پژو ورنو که از ایران رفتند
این قطعات نیز تامین نشد ،بنابراین خودروسازان
دچار مشکالت عدیده ای شدند .دولت برای
حمایت از خودروسازان به ظاهر خصوصی اما
در واقع دولتی ،پولهای زیادی را طی سالهای
مختلف به خودروسازان تزریق کرد.سال  92ویا
سال  94برای نجات خودروسازان از بحران ،
نقدینگی به آنها پرداخت کرد ،اما چون مدیریت
آنها دولتی بود وسکانداری آنها توسط دولت
صورت می گیرد ،به خاطر زیر ساختهای غلط
این نقدینگی کارسازشان نشد.
پولهایی که پرداخت می شود به درستی در
این بخش نظارت نمی شــود .خودروسازان
نتوانستند پولها را به درستی هدایت کنند و با
بحران رفتن پژو ورنو مشکالت نیز چند برابر
شد .وزیر صمت که باید رابط خودروسازان
وبانک مرکزی در این میان برای حفظ صنعت
باشد ،نتوانست وزنه خوبی میان این دوبخش
باشد .شــورای رقابت را در سال گذشته از
قیمت گذاری کنار گذاشــته و اعالم شد که
قیمتها 5درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
وزیر فرمولی دادکــه تیراژباال رود تا قیمت
پایین بیاید.
ادامه در صفحه9

نرگس شیری

کارشناس خودرو
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پشت پرده اختالف
کرباسچی با عارف
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چرخهای معیوب در کشور

چرخهای معیوب
در کشور

آفتاب یزد بررسی کرد

خودپردازی
از جنس مطالعه
تک درنای سفید سیبری
باز هم تنها آمد

سرمقاله

فشار خودروسازان به مسئوالن

چرا لبنانیها اینگونه به سوءمدیریت
مسئوالن خود واکنش نشان میدهند؟

یادداشت 2-

یادداشت 1-

اجبار وجــود ندارد .ســاختمان مراکز دولتی و
لزوم رعایتاستاندارد
بیمارستانها با ساختمانهای مسکونی کمی فرق
حداقلیآسانسور
دارند .چرا که بیمارســتانها و مراکز دولتی باید
تاییدیه حداقل اســتاندارد آسانسورهای قدیمی
محمدرضا زهره وندی
را داشته باشــند واگر حداقلهای استاندارد راهم
کارشناس
اجرایی نکنند مسئول هستند و مدیرانشان باید
بحث اســتاندارد اجباری آسانســورها از سال 81
پاسخگو باشند .بر اساس طرح طاها کارشناسان
شروع شد که از استان تهران به عنوان استان معین
سازمان استاندارد از آسانسورهای مراکز دولتی،
که
و سپس به سایر استانها تسری یافت .همان طور
بیمارســتانها و مراکز دانشــگاهی و نظامی و...
استاندارد
سایر استانداردها به مرور کامل می شوند،
بازدید می کنند و هرجا مشــکل بود در ســطح
این
شود.بر
بخش آسانسور هم به مرور کامل می
استان تهران به استاندار و دستگاه قضایی نواقص
وهر
دارد
یکساله
اساس استاندارد اجباری ،گواهی
و عیوب خطر آفرین را اعالم می کنند تا با جان
ادواری
بازدید
ایمنی
سه ســال یکبار باید از نظر
مردم بازی نشود و این دستگاهها می توانند این
خصــوص
شــوند  .امــا در
آسانســورها را پلمپ کنند.
بیمارستانها،
آسانســورهای
منتها تعداد این آسانسورها
آسانســور یک وسیله نقلیه
از
آسانسور
تعدادی
باید گفت
آن قدر زیاد است که بودجه
عمومی اســت و مانند تمام
شده
نصب
مراکز
این
قدیم در
طرح طاها تکافوی پوشــش
وسایل نقلیه عمومی که باید
اجباری
استاندارد
مشمول
که
همه را نمی دهد بنابراین باید
ایمن باشــند ،مثل هواپیما و
که
چرا
شوند
نمی
82
ســال
به گونهای روسای سازمانها و
خــودرو و  ...ایمنــیاش باید
این استاندارد برای آنها و در
رعایت شود تا حادثه نیافریند.
زیر مجموعههایشان ،وزارت
زمان نصب آنها نبوده  ،بنابراین
مسئولیت این ایمنی برعهده
بهداشت وزیر مجموعه هایش
حداقلی
قوانیــن اســتاندارد
دانشگاهها
و
بیمارستانها
مدیران
نظارت کنند تا این مراکز از
در
شود.
برای آنها لحاظ می
است.
...
و
پزشکی
مراکز
و
آسانسور ایمن استفاده کنند.
موارد
حتی
پارهای از مــوارد
آسانســور یــک وســیله
حداقلی هم این آسانســورها
نقلیه عمومی اســت و مانند تمام وســایل نقلیه
ندارند .برای این آسانسورها دستورالعمل جدیدی
عمومــی که باید ایمن باشــند ،مثــل هواپیما و
در حال تدوین است که مراحل آخر تدوین خود
خودرو و  ...ایمنیاش باید رعایت شــود تا حادثه
را میگذراند تا آسانسورهای قدیمی که استاندارد
نیافریند .مســئولیت این ایمنی برعهده مدیران
ندارند بر اساس این دستورالعمل ویرایش و گواهی
بیمارســتانها و دانشــگاهها و مراکــز پزشــکی
استاندارد بگیرند.
و  ...اســت .در مورد بیمارســتانها دستورالعملش
منتها در این ماجرا بحث نقدینگی و بحث اجباری
وجــود دارد که مدیران بایــد آن را اجرایی کنند
منتها مسئله آن است که این کار نیازمند بودجه
بودن اســتاندارد مطرح می شود .ساختمانهای
است و عدم تخصیص بودجه در این ماجرا گاهی
جدید مجبورند به خاطر پایان کار این استاندارد
اوقات مشکل ساز می شود.
را اخــذ کنند اما در ســاختمانهای قدیمی این

استخدام فوری
شرکت حمل و نقل معتبر افراد واجد شرایط زیر را به طور تمام روز
با (ضمانت معتبر) به همکاری دعوت مینماید.
 -1مدیر منابع انسانی (بازنشسته -سالمت) با آشنایی کامل به
قوانین کار و تامین اجتماعی با آشنایی به کامپیوتر (حداکثر سن
 50سال) با مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
 -2مدیر روابط عمومی(سن بین  35تا  40سال) با مدرک تحصیلی
کارشناسی مرتبط با امکان مسافرت به شهرستانها با آشنایی به
کامپیوتر
 -3صندوقدار (بازنشسته بانکی -سالمت) با حداکثر سن ( 50سال)
یا آشنایی به کامپیوتر با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه
 -4کارمند امور حمل و نقل با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
متوسطه با سن (بین  30تا  35سال) واجدین شرایط رزومه خود
را به آدرس ایمیل  iranpayamco@hotmail.comو یا
شماره فکس ( )021-88890679با اعالم منطقه سکونت در تهران
و شماره تماس ارسال فرمایند.

مخاطبان محترم و همراهان گرامی
لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را
در منطقه و محل کار خود در سراسر کشور
به ما گزارش نمایید.
منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.
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چگونهآسیبهای
اجتماعیراریشهکنکنیم
جعفر بای
آسیب شناس اجتماعی

مبارزه با آســیب های اجتماعی در جامعه نباید
به فعالیتهای سطحی و روبنایی خالصه شود.
در چنین حالتی پاک کردن صورت مســئله و
عدم توجه به ریشه و درمان های اساسی ،ما را
با افزایش رو به تظاهر این آســیب ها در جامعه
رو به رو خواهد کرد .نگاه ســطحی نســبت به
درمان آســیب های اجتماعی منجر به بهبود و
اصالح آنان در جامعه نخواهد شد ،بلکه بستری
بــرای افزایــش فزاینده آنهــا در جامعه فراهم
خواهد ساخت.
مسائل اجتماعی مانند بســیاری از پدیدههای
موجــود در جامعــه دارای دو بعد ســطحی و
عمقی هســتند ،یک روبنا دارند و دیگر زیربنا؛
اگرچــه نما و ظاهر عریان قابل رویت اســت و
بیشتر جلوه گری می کند اما همه عناصر مولد
و مقوی در زیربنای آسیب است که آن را تغذیه
می کند و با پشــتیبانی امور پنهان اســت که
او توانایی های جلــوه گری و حضور در جامعه
را دارد؛ ماننــد درختان که تغذیه از ریشــه و
زیربنا منجر به تولید میوه در رو بنا میشــود،
تغذیه مستمر در ریشه های آسیب ها منجر به
ایجاد آســیب در رو بنا می شود .اگر ما نتیجه
مثبت میخواهیم باید به زیربنای آســیبهای
ویــژه توجه خاص کنیم .ایــن دو الزم و ملزوم
هم هســتند و نمیتوان فقط بــا توجه به یکی
دیگری را فراموش کرد ،به خصوص آسیبهای
اجتماعــی کــه ماهیت آن مشــروعیت قانونی
ندارند و حق حضور و آشــکار شدن در جامعه
از آنها ســلب شده است .آســیبها ذاتاً میل به
دیده نشــدن دارند و خصلــت واقعی آنها اقدام
به عملیات در فضای مخفی وزیر زمینی اســت،
اشتباه محض است اگر به ظاهر آنها پرداخته و
آنها را در بعــد نمایانش مورد قضاوت و ارزیابی
قرار دهیم و از ابعاد پنهان آن غافل باشیم.
آســیبها در جامعه مانند کوه یخی در اقیانوس
هســتند که اتفاقاً بخش نمایان آنها کوچکتر از
قسمتهای پنهان آن در زیر آب است ،اگر فقط در
اندیشه محو کردن قسمت پیدایش باشیم دچار
خطا و انحراف بزرگ شده ایم چرا که قسمتهای
پنهان آن وسیعتر ،ریشــه دارتر و قوی تر باعث
بروز مشکالت فراوانی در جامعه خواهند شد.
این ضعف اساسی است که ما در مقابل عظمت
کوه یخی که بزرگتر خود را مینمایاند وحشت
زده فرار کنیم و به قول معروف ناتوان هستیم و
ناتوان از حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله
بپردازیم ،مســئله مهم در مقابله با آسیبهای
اجتماعی شــناخت همه ابعاد آن هاســت که
متاسفانه برای بسیاری از مسئولین این مسئله

محمدصالح رزم حسینی،
کارتونیست
در گفت و گو
با آفتاب یزد:
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به درستی انجام نشــده است و به همین دلیل
به امور سطحی و ظاهری آسیب های اجتماعی
مشغول می شوند ،چون ریشه باقی است ،آسیب
ها قوی تر از گذشــته و قدرتمند تر از قبل در
جامعه خودنمایی میکنند .از مهمترین مسائل
در مبارزه با آســیب های اجتماعی در جوامعی
ماننــد جامعه ما که مورد هجوم آســیب های
متنوع قرار گرفته اســت اولویــت بندی آنان
اســت .اولویت بنــدی در جوامع مــورد هجوم
آسیب ها بسیار حائز اهمیت است؛ اینک جامعه
در معرض محاصره آسیبهای فراوان شده پس
ابتدا باید به کدامین آسیب پرداخت؟
سازمان های مســئول در مبارزه با آسیب های
اجتماعی که در کشــور ما کم نیســتند باید به
مبارزه با آســیب هایی بپردازند که منشا اصلی
دیگر آســیب ها هســتند .این خصلت طبیعی
آســیب ها اســت که هم تکثیر پیدا میکنند و
هم تکثر مییابند؛ هم قدرتمند می شــوند و هم
متنوع و زیاد هستند .پس باید در چنین مواردی
به آسیب هایی پرداخت که مولد دیگر آسیب ها
هستند .برای مثال طالق اگرچه خودش معلول
علت های دیگر است اما به تنهایی خودش علل
آســیب های فراوانی محسوب می شود و اولویت
دارد به مبارزه با آسیب هایی که از طالق نشأت
می گیرد .پس باید به مبدا و سرچشــمه و علت
پیدایش سایر آسیب های اجتماعی پرداخته شود.
هماهنگی،انسجام،همدلی،مشارکتوبرنامهریزی
دقیــق برای مبــارزه با آســیب ها در ســتاد
مرکزی باید به گونه ای انجام شــود که از همه
ظرفیت های موجــود در جامعه برای مبارزه با
آسیب مورد نظر بهره گرفته شود .مدیر مستقر
در ستاد همانند رهبر ارکستری است که سازها
را بر علیه آســیبها کوک میکند و نغمه را به
گونهای مینوازد تا آسیب را از بین ببرد .تقسیم
کار ســازمانی می تواند مســئولیت هر نهاد را
مشخص کند .با تقسیم کار سازمان های مسئول
مبارزه با آسیبها و فعالیت سازمنی نخواهند نمود.
ســازمنی بــه این مفهوم که هــر کس به فکر
فعالیتهای سازمان خود باشد و به سازمانهای
مشــابه خود برای مبارزه با آسیب ها توجهی
نکنــد .به این صورت ما مــی توانیم بر قدرت
آسیب های اجتماعی فائق آییم و بر آنان پیروز
شویم .در اینصورت اثربخشی کار هم در جامعه
قابل رویت خواهد بود و شــهروندان می توانند
این موضوع را به عینه مشاهده کنند .اینک که
ستاد مرکزی مبارزه با آسیب های اجتماعی به
وزارت کشور محول شــده مدیریت مستقر در
آن نهــاد باید این نقش خطیر هماهنگی کننده
مبارزه با آســیب های اجتماعی را به درســتی
انجام دهد و با مدیریــت دقیق بتواند مبارزه با
آســیب های اجتماعی را به عزمی ملی تبدیل
کند تا شاهد کاهش آســیبهای اجتماعی که
ویرانگــری فوق العاده ای بــر پیکر جامعه وارد
میکنند ،باشیم.

یادداشت 3-

یکعروسی
ویکتشییعجنازه!
امید مافی

روزنامه نگار

مرد ایتالیایی به وعده اش عمل کرد و با اتکا به
آتشــبارهای آبی چهار بار آشیانه نارنجی ها را
شعله ور کرد تا سه امتیاز حساس زنگ هفتم در
مشت مردی که از دست روزهای دوزخی خالص
شده جا بگیرد .استقالل دیروز راه را پیدا کرد و از
بیراهه ها خالص شد تا با یک پلن کارآمد کارد را
بر استخوان خودروسازان فرو کند و یک نفس و
بالانقطاع به سمت صدر پیش بتازد.
فانتزیست های الجوردی در شهر قدس بارها و
بارها سیم خاردارهای نارنجی را در یک دستمال
ابریشمی جا گذاشتند تا رنج های ناتمام سکوها
ته بگیرند و نفس های ســکانداران سایپا روی
نیمکت نگون بخت بند بیاید.
اگر دیروز اســتقالل بادبان ها را برافراشت و بر
روی عرشه کشــتی آبی آفتاب را به آرزوهایش
سنجاق کرد،کمی آن سوتر این سایپا بود که با
جوان هایش در بن بســت تاکتیک های روتین
گرفتار شد و چهار بار زانو زد تا عالئم حیاتی در
کالبد بی رمق نارنجی ها رویت نشود.
چهار شاخه گل زیبا برای خروج استراماچونی از
تونل بحران و بدل شدن مرد آتزوری به سوگلی
دوآتشه ها کافی بود.او از همان دقیقه اول فرمان
حمله را صادر کرد و از پســرانش خواســت در
زمین حریف اردو بزنند و نود دقیقه روی قفس
توری سایپا آتش بریزند .در روز تولد ستاره هایی
که برای فروزان شــدن به چنین سناریویی نیاز
داشتند شهر متروک آبی به شهری پرهیاهو بدل
شد و پرچم های آسمانی روی سکوهای سیمانی
به رقص درآمد تا ناخدای چهل و سه ساله بیش از
این به سقف رویاهایش خیره نماند و با نه امتیاز
در جیب ،پرواز را در دستور کار قرار دهد .بله این
استقالل مدل  ۹۸با این توپچی های پرانگیزه و
این نیمکت برنامه دار می تواند آژیر خطر را زیر
گوش رقیبان تا بن دندان مسلح به صدا درآورد.
فقط کافی است عملیات انتحاری شاگردان استرا
ادامه داشته باشد و آن ها همچنان تشنه گلزنی
باقی بمانند .لیگ به روزهای جذاب خود رسیده
و مدعیان کم کم رخ از غبار بیرون می کشند تا
معلوم شود ماندگارترین ترانه ها در الحان کدام
تفنگداران یافت خواهد شد و کدام تیم ها ترافیک
باالی جدول را با بوق ممتد خود لبریز از کالفگی
خواهندکرد.اینصدایپایجنتلمنایتالیاییاست
که گوشــتان را نوازش می دهد.او که از داالن های
خاموش به سالمت خارج شده،قصد دارد بغض تمام
دردهایش را یکی یکی برای عشق فوتبال ها باز کند
و در سرزمینی به وسعت آمالش بال بگشاید.
دیروز نقشــه استرا همه چیز را برمال کرد.حتی
همین پرواز بلند پرندگان الجوردی را که زیر سایه
بلند استراماچونی پر گشودند و سرخوش ترین
نغمه آهنگ هفته هفتم را با صدای بلند کمی آن
سوتر از پایتخت خواندند.

