گزارش آفتاب یزد
در پی خیز برخی مجلسیها برای فیلتر اینستاگرام

جوانان را برای استفاده از فیلتر شکن تشویق میکنید 3

هربامداد در سراسر کشور
والدت حضرت معصومه (س) مبارک باد

بازتاب نرخ جدید ارز
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به دالر 20هزار تومانی هم
عادت میکنیم

با گذشت یک ماه از مجلس یازدهم
لیست مشاوران قالیباف
درحال افزایش است

اینلیست
تکمیلمیشود!

5

نمایندهمجلسیازدهم:

مکالمات مسئوالن
باید شنود شود
افشاگری
از پشت پردههای
کانون وکالی مرکز

شوک جدید
به بازار مسکن؟

در حالی که همه در اوج فشار گرانی مسکن هستیم
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
از موافقت با افزایش قیمت سیمان خبر میدهد و میگوید:
قیمت نهایی سیمان تا چند روز آینده تصویب و اعالم میشود!
خبری که میتواند به لحاظ جو روانی شوک تازهای را به بازار مسکن وارد سازد

صفحه6

براثر کرونا

8

یادداشت1-

کمیسیونهاتخصصی
یا اختصاصی!
داریوش قنبری

نماینده اسبق مجلس

اعالم این خبر ک��ه برخی از نمایندگان مجلس
یازدهم به دنبال جمعآوری امضا برای استیضاح
هیئت رئیسه مجلس به دلیل آنچه اعالم نفوذ در
تعیین ترکیب کمیسیونها اعالم شده در واقع بار
دیگر مبین یک مشکل قدیمیدر مجلس ایران
است .در واقع در ادوار گذشته نیز این چنین بوده
که نمایندگان براساس تخصصهای خود به شکل
مناسب در کمیسیون مرتبط قرار نمیگیرند .در
واقع کمیسیونهای مجلس اگرچه به اسم عنوان
کمیسیون «تخصصی» را یدک میکشند اما در
عمل کمیس��یونهای «اختصاصی» هستند که
در واقع نمایندگان به آن کمیس��یون اختصاص
مییابند! بنابراین در چنین ش��رایطی مشاهده
میش��ود افرادی که هی��چ زمینه تخصصی و یا
دانشگاهی ندارند مثال در کمیسیون صنایع قرار
میگیرند یا به کمیسیون برنامه و بودجه میروند.
به طور کلی کمیسیونهایی نظیر برنامه و بودجه،
صنایع یا امنیت ملی و سیاست خارجی به علت
اینکه ارتباطات خاصی در آنها شکل میگیرد از
محبوبیت بیش��تری برخوردار است یا سفرهای
خارجی در آن کمیس��یونها دیده میشود که
برای برخی نمایندگان جذبه ایجاد میکند! حال
آنکهکمیسیونهایفرهنگی،اجتماعییاحقوقی
به رغم اینکه برخی تخصص در این زمینه دارند
اما معموال نادیده گرفته میش��وند .به طور کلی
انتخاب نمایندگان برای کمیس��یونها با برخی
اعمال سلیقه ها ،اعمال نفوذها و اهداف جناحی
همراه شده است .به عنوان نمونه در مجلس هشتم
با توجه ب��ه اینکه اقلیتی از اصالحطلبان حضور
داشتند اما مجالی به آنها برای انتخاب کمیسیون
براس��اس تخصصی که در اختیار نمایندگان بود
داده نشد .در مجلس فعلی نیز به نظر میرسد این
مشکل بار دیگر وجود دارد هرچند به دلیل یک
دست بودن اصولگرایان در این دوره اختالفات
جناحی در تعیی��ن افراد موثر نیس��ت اما حاال
ش��اهد اختالفات درون جناح��ی و نفوذ برخی
ارتباطات هستیم .اگرچه گفته میشد که در این
مجلس سیستم امتیازبندی را ایجاد کردهاند تا
تعیین نمایندگان برای کمیسیونها را مشخص
کن��د اما به نظر میرس��د نتیجه نداده اس��ت و
همچن��ان برخی نماین��دگان از اعم��ال نفوذ و
سلیقه در این مورد گفتهاند تا حدی اعتراضاتی
در سطح استیضاح هیئت رئیسه از سوی برخی
نمایندگان مطرح شده است که راهکاری که در
این زمینه باید مدنظر قرار گیرد اصالح آیین نامه
داخلی مجلس اس��ت که به طور دقیق ضوابط و
شاخصها را تعیین کند تا نمایندگان متناسب با
آن برای کمیسیونها انتخاب شوند.

طراحهدفمندییارانهها
درگذشت

2

یادداشت2 -

چگونه ذهن کودکان را
خالق کنیم؟
عاطفه کیانی نژاد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

حتما خالقیت برای ش��ما هم جزو موضوعات مهم
است و صد البته که دلتان میخواهد فرزندانتان
هم جزو بچههایی باش��ند که ذهن خالقی دارند و
همین تمایل ش��ما اهمیت این موضوع را صدبرابر
میکند .از آنجا که کودک حساسترین مراحل رشد
خالقیت را در محیط خانه سپری میکند ،محیط
مناس��ب خانوادگی ،ش��یوه و نگرشهای صحیح
فرزندپروری در رش��د و ش��کوفایی خالقیت سهم
مهمیایفا میکند .پدر و مادر (یا مربی و پرس��تار)
برای اطمینان از خالقیت ک��ودک و البته حفظ و
پرورش این خالقیت ،کارهای زیادی میتوانند انجام
بدهند.در ابتدا باید بدانیم که ویژگیهای کودکان
خالق این است که اغلب با آب و تاب حرف میزنند.
ذکر جزئیات یک ماجرا و به تفصیل س��خن گفتن
میتواند نشانه قدرت خیال و تصور زیاد باشد .دقت و
توجه شدید در گوش دادن و مشاهده کردن یا انجام
دادن کاری دارند .ش��ور و نش��اط و مشغولیتهای
شدید جسمانی دارند .در صحبتهای خود از قیاس
اس��تفاده میکنند .عادت به وارسی منابع مختلف
دارن��د .با دقت به اش��یاء و پیرامون خود مینگرند.

اشتیاق به صحبت کردن درباره کشفیات با دیگران
دارن��د .توانای��ی ابداع بازیهای جدی��د و تغییر در
بازیها دارند .کنجکاوی زیادی برای س��ردرآوردن
از ام��ور دارند.در گفتار خود جس��ارت زیادی دارند
و س��ئواالت عجیبی طرح مینمایند .اما متاسفانه
قراردادن در برخی ش��رایط از جمله تاکید بیش از
ح��د والدین بر هوش وحافظه کودک ،ایجاد رقابت
میان کودکان ،تاکید افراطی بر جنس��یت کودک،
قرار دادن قوانین خشک و دست و پا گیر در منزل ،عدم
آشنایی والدین با مفهوم واقعی خالقیت ،انتقاد مکرر
از رفتارهای کودک ،بیهوده شمردن تخیالت کودک،
عدم شناسایی عالئق درونی کودک ،عدم وجود حس
شوخ طبعی در محیط منزل ،تحمیل نقش بزرگسال
به ک��ودک میتواند خالقیت کودک را از بین ببرد
لذا برعکس آن هم ب��رای افزایش خالقیت کودک
میتوان از راهکارهایی مانند اینکه هرگز کودک را
تحقیر نکنیم زیرا کودکی که احساس حقارت کند
هرگز دست به خالقیت نمیزند ،محیطی مناسب
برای انجام کارهای خالق آنها فراهم نمایید ،امکانات
و وسایلی در اختیار آنها قرار دهید تا به کمک آنها
خالقیته��ای خود را ابراز نماین��د .به عنوان مثال
وسایل موس��یقی ،نقاشی و طراحی و … ،کارهای
خالق کودکان را تش��ویق کنید و آنها را در معرض
نمایش قرار داده و...
ادامه در صفحه2

یادداشت3 -

پرسشهایی در باب
فسخ قرارداد قطار شهری اهواز
ارسالن شهنی

اح��داث قط��ار ش��هری اه��واز ،پ��روژهای که از
س��ال  ۱۳۸۵کلید خ��ورد و قرار بود  ۵س��اله به
بهرهبرداری برس��د ،مانند بس��یاری از پروژههای
بزرگ کش��ور به دلیل مش��کالت ناشی از نقص
مطالعات و نقش��ههای اولی��ه در کنار عدم تامین
مالی مناس��ب ،باعث بروز اختالفات بین کارفرما
و پیمانکار و سرانجام به متارکهای یکجانبه یعنی
فسخ قرارداد از جانب کارفرما ختم شد.
خالصه عامه فهم مس��ئله این بود که اسناد اولیه
مناقص��ه قطار ش��هری اه��واز به ص��ورت کلی و
مفهومیبه مناقصه گذاشته شد و در اسناد مناقصه
معرفی فاینانسور به عنوان یکی از شرایط قرارداد
لحاظ شده بود.
در هنگام گش��ایش پاکات ب��ه دلیل عدم معرفی
فاینانس��ور توسط س��ایر ش��رکتکنندگان فقط
پاکت ش��رکت کیس��ون با مش��ارکت نورینکوی
چینی گش��وده میش��ود و مطابق اسناد طراحی
نقش��ههای اجرایی (فاز )۲به برنده یعنی شرکت
کیس��ون واگذار میش��ود .در طراحی ف��از  ۲اما
مشاور فرانس��وی ،قطر  ۵/۴متری تونل را ناکافی

و آن را به  ۵/۹افزایش میدهد.
کیس��ون طرح را به کارفرما پیش��نهاد میدهد
و کارفرما ضمن تایید ای��ن افزایش قطر تونل به
درخواست –ظاهرا پدافند غیرعامل -دو سر تونل
را که بر روی زمین بوده به زیرزمین منتقل و این
موضوع نیز باعث افزایش ایستگاههای "کراوسآور"
از سه ایستگاه به هفت ایستگاه میشود .از طرفی
هزینه باالی خرید زمین جهت ایستگاههای ورود
و خروج مس��افر در مقاطع مختلف مس��یرکه بر
بلواره��ای اصلی و زمینهای تجاری ش��هر واقع
میشدند ،منجر به انتقال ایستگاهها به زیر زمین
و افزایش متراژ آنها گردید.
مجموع این تغییرات فنی در نقش��ههای اجرایی
عام��ل اصلی اختالف نظ��ر پیمان��کار و کارفرما
میش��ود به این لح��اظ ،از همان ابتدای ش��روع
عملی��ات اجرایی پیمانکار معتقد بوده با توجه به
تایید تغییرات فنی نقشه ها ،محاسبات ریالی باید
بر اس��اس این تغییرات باش��د اما کارفرما اگرچه
خالف این عقیده را داشته و قیمت قطعی ماقبل
تغییرات فنی نقشهها را مبنای محاسبه میدانسته
اما بصورت قاطع و قطعی موضوع اختالف را نه با
تواف��ق و نه با هیئت داوری حل نکرده و اش��کال
اصل��ی این که موضوع در همان ابتدای قرارداد به
صورت شفاف و قاطع حل نگردید.
ادامه در صفحه2
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استیضاحهیاترئیسه
برای گرفتن امتیاز

باید خاطر نشان کرد که این موضوع
در مجلسی رخ میدهد که یک دست خطاب میشود
سهشنبه  3تیر1399

انتقاد معاون مطبوعاتی
از تالش رسانهای
برای ایجاد اختالف
بین ایران و افغانستان

در اقدامیعجیب و قابل تامل
در مجلس یازدهم صورت گرفت

سرمقاله
گفتگوی تفصیلی آفتاب یزد
با سهیال جلودارزاده
نماینده مجلس دهم:

وضع موجود
کارگران را
حفظکردیم

صفحه9

صفحه 5

این گوی
و این میدان

رضا رئیسی

روزنامه نگار

یکی از چهره های شاخص جریان اصولگرا در
فضای مجازی که از تئوریس��ین های پر سر و
صدای این طیف نیز به ش��مار میآید و همین
چن��د وقت پیش با کمال فروتنی دس��ت رد
به سینه دعوتکنندگان برای نامزدی ریاست
جمهوری هم زده بود ،روز گذشته در حساب
کاربری توئیتر خود در واکنش به افزایش نرخ
ارز به نکته جالبی اشاره و خاطرنشان فرمودند
که با خروج تفکر برجامیاز مدیریت کش��ور
قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت!
کنایه از اینکه دولت مستقر فعلی که از نگاه این
عزیزان مصالحه جو و مرعوب غرب است ،باید
عرصه را وا گذاشته و دولتی از منظر این عزیزان
انقالبی و ارزش��ی مدار عنان امور را در دست
گرفته و کشور را از بحران های پر دامنه موجود
گذر دهد.
ای��ن حرف و س��خن اگر چند م��اه پیش و
قب��ل از انتخابات مجل��س و روی کارآمدن
طیف همس��و با این نگاه و ایده در قوه مقننه
گفته میش��د ،شاید محلی از اعراب و توجه
داش��ت البته فارغ از کارنامه مشعشع دولت
اس��بق که آنها نیز از این دست ادعاها داشته
و با شعارهای معیشتی و گشایش در سفره های
ملت بر سرکار آمدند و جز صدور قطعنامههای
پر و پیمان برای کش��ورمان و تنگنا و مضیقه
بس��یار بر اقتصاد کشور ارمغانی نیاورده و به
نوعی آغازگر این مس��یر در فضای اقتصادی
کشور بودند.
ادامه در صفحه6

