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هربامداد در سراسر کشور
اعتبارنامه نماینده مردم گچساران و باشت
بعد از  40روز بحث و جدل در مجلس یازدهم رد شد

آیا نمایش غسالخانه و فوتیهای کرونا

در پیشگیری و مراقبت مردم موثر است؟

اخراج تاجگردون

روشهای خشن صدا وسیما

از بهارستان
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سرمقاله

از سوی رئیس جمهور عنوان شد

«فتح الفتوح تاجگردون»؛
حاال برای مردم کار کنید!

اعترافدیرهنگام

سید علیرضا کریمی
سردبیر

بهعقبماندگیدربخشمسکن
آیا این اعتراف برای جوانان ایرانی

درپروندهاکبرطبری
وزیر بهداشت:

| 9 July 2020

خانه و کاشانه میشود؟
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میخواهند روحانی را
بهمجلسبکشانند
تا به او بیاحترامی کنند
چنین رفتارها و اتهامزنیهایی

هر آنچه باید درباره
پارگی مینیسک زانو
بدانیم

در شأن مجلس نیست
نمایندهمجلسباید
منطقیحرفبزند
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یادداشت1-

یک سفر
و چند موضوع مهم
حسن هانی زاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

ســفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به
واشــنگتن درحالی قرار اســت انجام شود که
پروندههای مهمی در این سفر مطرح خواهد شد.
بــه طور کلــی این ســفر در راســتای ادامه
روند مذاکرات راهبردی بیــن عراق و آمریکا
قابل تحلیل اســت .مهمترین موضوعاتی که
مورد توجــه الکاظمی قرار گرفته تا با مقامات
آمریکایی مطرح کند ،نخســت درباره طرحی
برای خــروج نیروهای ایــاالت متحده از این
کشور اســت که در واقع به یک چالش جدی
در ساخار سیاسی و اجتماعی در عراق تبدیل
شده است .از آنجایی که سال گذشته پارلمان
عراق طرحی را تصویب کرد که در یک فرایند
شــش ماهه دولت این کشــور موظف شــد
سازوکار خروج نیروهای آمریکایی را عملیاتی
کنــد اما ایاالت متحده مقاومت کرده و چنین
تصمیمی را نمیپذیــرد بنابراین مذاکرات در
این زمینــه ادامه دارد .اگر آمریکا در نهایت از
خروج ســرباز زند به نظر میرسد باید شاهد
درگیریهایی در عراق باشیم و به همین دلیل
اســت که آنها در سفارت خود سامانه موشکی
دفاعــی پاتریوت را نصب کردهاند و پیشبینی
درگیری را دارنــد .موضوع دیگری که در این
ســفر مطرح خواهد شــد روابط ایران و عراق
است .به طور کلی روابط تهران و بغداد خارج
از توان تصمیمگیری دولت عراق اســت و در
واقع این رابطه فراتر از دو دولت ،به نزدیکی دو
ملت منجر شده است.
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صفحه6

هاشمیطبا:

2

یادداشت2 -

یک فاتحه
کافیست!
ناصربدری رز

روزنامه نگار

هنوز از عمر گرانمایه مجلس یازدهم آنقدر سپری
نشــده تا بر اســاس آن بتوان تحلیلی شــفاف و
موشکافانه از مجموع دیدگاهها و موضعگیریهای
نمایندگان در قبال مشکالت و معضالت مبتال به
جامعه علی الخصوص در حوزه اقتصادی ارائه نمود.
اما در پرتو برایند شــعارهای پرتکرار مطرح توسط
ایشــان ،امید میرود وکالی مردم عزم جدی خود
را در خصوص بهبود وضع معیشتی مردم در قالب
لوایح و مصوبات کارآمد به کار ببندند .در این راستا
چندنکته اساسی و اولویت دار که در ادوار گذشته نیز
از شعارهای انتخاباتی نمایندگان بوده اما آنگونه که
انتظار میرفت آثار مطلوب آن در قوانین وضع شده
ملموس و پدیدار نگشت،بطور مجمل از زبان قشر
محروم و آسیب پذیر جامعه بعنوان مطالبات جدی
مطرح مینماید:
الف)مهــار گرانی و تورم :ســیر صعودی و جهش
نامتعارف و محیرالعقول قیمت اجناس و کاالها سبب
شده کشــتی پرمحنت و مغبون مصرفکنندگان
وطبقه محــروم جامعه در باتــاق حزن وحیرت
به گل نشیند...
ب)حل وفصل بهینه معضل بیکاری و پاسخگویی
به مطالبات جدی جوانان:تأملی کوتاه پیرامون آمار
بیکاری و مشکالت عدیدهای که در مبحث اشتغال و
ازدواج و ...گریبان گیر جوانان شده،ورود هوشمندانه
مجلس را به این مســائل ضرورتی اجتنابناپذیر
مینماید...
ج)بهبود شــرایط وضع معیشتی قشرآسیب پذیر
ومحروم جامعه :ذکر این مطلب که در شرایط بحران
اقتصادی فعلی،نفسهای این طیف عظیم و محروم

5

دفاعیه نوید محمد زاده از خود
در پی حواشی یک تبلیغ

چرامیخواهیم
آدمها را بکوبیم؟

صفحه12

یادداشت4 -

یادداشت3 -
به شماره افتاده پربیراه نیست...
نگارنده یادداشت به لحاظ پرهیز از اطناب کالم و
به مصداق اظهر من الشمس بودن آثار تلخ و گزنده
این مدعا و به دلیل محذورات مطبوعاتی و همچنین
ارتباط محتوایی و پیامی ســه محور صدرالذکر از
ورود به جزئیات و شرح مصداقی مسائل صرفنظر
کــرده و در کمال صراحــت و صداقت از زبان این
قشــر مظلوم یک نکتــه را در قالــب پیام جدی
مطرحمینماید.
نمایندگان محترم،شما نیک میدانید آحاد مردم از
وعدههای سرخرمنی مسئولین نا امید وخسته اند.
مدتهاست «تدبیر مســئوالن»در سفرههای خالی
مســتضعفان و پابرهنگان رنگ باخته است.صدای
قاروقورشکمهایگرسنهکودکانشانعدمباورپذیری
وبیاعتمادیبهوعدههایرنگارنگمسئولینذیربط
را در اذهان عمومی تداعی میکند...جان کالم اینکه
آنان به مصوبات و راهکارهای گره گشــا و قاطعانه
شما چشم امید بســته اند.فحوای کالم،مطالبات
و حتی ســکوت معنادارشــان در این پیام خالصه
میشود ...« :نمایندگان محترم! فقراء و فرودستان
جامعه در زیر چرخهای مخوف و سنگین گرانی له
میشوند آیا صدای خرد شدن استخوان هایشان هنوز
به گوش شما نرسیده است؟!...کاسه صبرمان لبریز
گشته،وقت آن است تا به وعده هایتان جامه عمل
بپوشانید امیدواریم به موجب آثار پربرکت مصوبات
جامع و تصمیمات جهادی تان در بازه زمانی سهماه،
بهارشکوفایی،پویایی و شادابی در بطن حیات یخزده
و محــزون ما متجلــی گردد .درغیــر این صورت
از محضرتان ملتمسانه تمنا داریم،همانگونه که به
انجام فرایض دینی در مجلس اهتمام ویژهای دارید،
در صحن علنی مجلس یک فاتحه هم برای آمال و
آرزوهای لگدمال شده ما قرائت بفرمایید تا دیباچه
مطالباتمان را در پستوی خانههای استیجاری و یا
محقر خود دفن کنیم....یک فاتحه کافیست!».

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،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.

فعاليت های روزانه در
تهران را يك سوم كنيد
سيد سينا كشاورز

كارشناسي ژنتيك

با توجه به شيوع روز افزون آمار مبتاليان به كرونا در
تهران و همچنين افزايش جان باختگان نگراني ها
نســبت به كنترل بيماري و سالمت مردم روز
به روز بيشــتر مي شــود.با اين حال با توجه به
زمزمه ي دائمي درباره احتمال بازگشت برخي
محدوديت ها به پايتخت هنوز هيچ اقدامي در اين
راســتا صورت نگرفته كه اين موضوع را ميتوان
ناشــي از شرايط ســخت اقتصادي حال حاضر
كشور دانست.
اما ادامه روند رو به رشــد ابتال به كرونا هم جان
مــردم را به خطــر انداخته هــم كادر درمان را
دچار فرســايش ميكند و به غير از آسيبهاي
جاني ،باعث آسيبهاي جدي به اقتصاد كشور
نيز ميشــود.پس بايد چاره اي هم براي كاهش
روند ابتال به كرونا پيدا كردو هم ادامه فعاليتهای
اقتصادي؛ امــا يكي از مهم ترين موضوعاتي كه
باعث تالقي اقتصاد و كنترل كرونا شــده است
موضوع حمل و نقل عمومي اســت .توصيههاي
بهداشــتي درباره عــدم تجمــع در مكانهاي
سرپوشــيده با وضعيت هر روزه مترو و اتوبوس
منافات دارد چرا كه بسياري از مردم با استفاده
از ناوگان حمل و نقل عمومي خود را به محل كار
مي رســانند و از طرفي هم هنوز راه هاي انتقال
اين ويروس به طور كامل شــناخته نشده است.
نكته ديگر اينكه دولت در حالي استفاده از ماسك
را اجباري كرده است كه ابتال بسياري از افراد كادر
درماني در طول ايــن چند ماه به ويروس كرونا
نشان دهنده ي اين مهم است كه ماسك به طور
صد در صد از ابتال جلوگيري نمي كند و البته اين
نكته در توصيه هاي وزارت بهداشت هم ذكر شده
بود كه استفاده از ماسك احتمال ابتال را تا هشتاد
درصد كم مي كند.
بنابراين به نظر مي رسد فعاليت آن هم با ظرفيت
صد در صدي خطر آفرين باشد از اين رو پيشنهاد
ميگردد دولت با هــدف كاهش ترددها اقدام به
شيفتبندي تمام مشاغل اعم ازدولتيوغيردولتي
كند (حتي بانك ها) .شيفت هاي كاري به صورت
بازه هاي چهار ساعته تعريف شود و ساعت شروع
به كار از راس ســاعت هفت باشد.شــيفت ها به
صورت ٧تا ١١-١١تا١٥و ١٥تا ١٩تعريف گردد.
تمــام ادارات دولتي و غيــر دولتي و همچنين
تمام صنوف ملزم به فعاليت با يك سوم ظرفيت
خود در هر شــيفت چهار ساعته باشند.الزم به
ذكر اســت كه با توجه به ثبت نام تمام صنوف
در ســامانهي وزارت بهداشت انجام اين تقسيم
بندي براي مشاغل كار سختي به نظر نمي رسد و
تقسيمبندي ادارات دولتي و بانك ها شايد نياز به
كار بيشتر داشته باشد.
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موازی کاری فرهنگی
تا کی؟!
رکسانا رضائی

روزنامه نگار

️"کاهــش آســیب هــای اجتماعــی نیازمند
فرهنگســازی و مشــارکت مردم است" این
جمله از فرط تکرار نخ نما شده است .کلیشهای
که مدیران مرتبط با حوزه فرهنگ و اجتماع در
بازه زمانی مربوط به سازمان متبوع خود هر ساله
کاربنی روی آن گذاشته و تکرارش میکنند.
آنچــه مبرهن اســت اینکه بی شــک آموزش
کلیدواژه طالیی حل بحران و مصائب و مسائل
اجتماعی است اما تا زمانیکه فقط شعار و ژست
اجتماعی آقایان مسئول نباشد و عملیاتی شده
و در سطوح مختلف جامعه به ویژه زیرمجموعه
عریــض و طویل آمــوزش و پــرورش دیده و
لمس شود.
سالها از فرهنگ سازی گفتیم و بازی را به زمین
دیگری واگذار کردیم غافل از آنکه تلنگری به خود
بزنیم که چرا ما شروع کننده نباشیم .ارگانها و
سازمانهای بیشــمار مسئول در فرهنگسازی
هرکــدام چه ســهمی در این پــازل پیچیده
داشــتهاند که مغفول مانده و همچنان اندرخم
کوچه عاشــقی یک کودک،چنان عکسالعملی
از خود بروز میدهیم که جهانی به تماشــای ما
می نشیند.
به راستی متولی اصلی فرهنگ سازی چه ارگان و
سازمانی است که نتوانسته هماهنگی الزم را بین
سایرین ایجاد کرده و طرحی نو دراندازد.
نقش حســاس و مهم سازمان تبلیغات اسالمی
در این بین چقدر است؟ چه تعداد کتاب و با چه
تیراژی در سالهای اخیر تحت حمایت این سازمان
منتشر شده است که جذب مخاطب جدید از دل
نوجوان و جوان های این مرز و بوم کرده باشــد؟
آیا برنامهریزی برای جامعه ای که سالها با پوست
و استخوان زیر پرچم شیعه مسلمانی آموخته اند
کافی است و یا می بایست از آمار جوانانی که سر
از اینستاگرام برنمی دارند و هر تازه از ره رسیده
بیمار و معاندی می شــود الگوی آنها را به خود
اضافهنمایند.
نقش شــهرداری ها و دهیاری ها در این میان
چقدر اســت؟چه درصدی از فضاهای عمومی
شهر صرف فرهنگ ســازی و یادآوری فرهنگ
شیعه اسالمی و ایرانی می شود؟در میان هیاهوی
کرکننده بیلبوردهای تبلیغاتی جدا از بیزینس
و القاء فرهنگ مصرف گرایی چه ســهمی برای
یادآوری رســوم ایرانی و کنترل خشم و آموزش
ادب و ...قائل شده ایم.
آمــوزش و پرورش چقــدر در برقراری ارتباط با
ارگان هــای متخصص فرهنگســازی همچون
ســازمان تبلیغات و بهزیســتی و...تالش نموده
است؟آیا اصال تالشی شکل گرفته؟
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خب ماجــرای غالمرضا تاجگردون ختم به
خیر شــد و مراد برادران حاصل شد.اکنون
که از این موضوع داغ فارغ شــدند آقایان
بفرمایند برای این اقتصاد چه میخواهند انجام
دهند؟بگذارید صریحتر عرض کنم:از ابتدای
تشکیل این مجلس دغدغه آقایان،اعتبارنامه
تاجگردون بود و حاال کــه اعتبار نامه این
نماینده رد شده و دیگر در راس امور نیست
توضیح داده شــود برنامه بعدی چیست و
چه زمانی بناست نمایندگان محترم و معزز
مجلس یک برنامه و راهکار عملی برای حل
مشکالت اقتصادی مردم ارائه دهند؟
اگر بناست کماکان شعر و شعار سر داده شود
مردم گوش شــان پر است باید شفاف گفته
شود چه ریلگذاری قرار است صورت بگیرد
تا کمی از آالم مردم کاهش یابد.
از ســخنان دیروز نمایندگان مجلس اینگونه
برمیآید که گویی فتح الفتوحی رخ داده و خیلی
مسرور بودند از اینکه مانع نمایندگی تاجگردون
شده اند؛علی برکت اهلل.ولی شادی واقعی زمانی
حاصل میشود که به دور از بازیهای سیاسی
و ایجاد حواشی مثل آن چیزی که هنگام حضور
ظریف در مجلــس رخ داد ،قدمی و گامی در
جهت بهبود اوضاع برداشته شود.
اگر دولت روحانی ضعیف اســت،اگر دولت
روحانی ناکارآمد است،اگر دولت روحانی در
مسیر غلطی اســت،اگر دولت روحانی کابینه
ناتوانی دارد،اگر اصال شخص رئیس جمهور
درایــت الزم را ندارد،اگر قرار دادی و تفاهمی
مانعاست،اگربرجامینبایدباشد،اگرتدبیریباید
اندیشیدهشودو...الحمدهللقانوندستنمایندگان
مجلس را باز گذاشته است که به تمام مواردی که
ذکر شد عمل کنند و طرحی نو در اندازند.
باید آقایان باور کننــد و تصدیق بفرمایند
که کشاندن امثال ظریف به مجلس و ناسزا
بار آنان کردن برای مردم نان نمیشــود .به
وزیرخارجه گفتید دروغگو و خائن چه شد؟
هیچ.اگر برجام مضر و ســمی است طرح
خروج از برجام را با قید سه فوریت بنویسید.
یعنی همانطور که توانستید تاجگردون را از
بهارستان اخراج کنید برجام را هم کان لم یکن
نمایید و حتی ایران را از «ان پی تی» خارج
کنید .ما بارها و بارها به دولت روحانی بدون
خودسانسوری خاصی تذکر و هشدار دادیم
و در نهایــت هم به رئیــس جمهور متذکر
شــدیم رفتار و عملکرد حضرتعالی با شان
رای بیســت و چند میلیونی که به شما داده
شد تناسبی نداشت و ندارد.عرضم اینجاست
انتقادها به دولت برقرار و استوار است و جای
بهانهاینیستلیکنمجلسچهمیخواهدبکند؟
آیا بناســت اهالی بهارستان در طول  4سال
گرفتار حواشی سیاسی باشند؟دولت روحانی
کمتر از یک سال دیگر میرود و به احتمال
فراوان دولتی یکسو با مجلس میآید.آن زمان
که روحانی وظریف نیســتند به چه کسی
میخواهند ناسزا بگویند؟
وکیل کانون وکالء از مرکز وکال
به جهت برگزاری آزمون وکالت شکایت کرد
ولی رای به نفع مرکز وکال صادر شد

تیر کانون وکال به سنگ خورد
پذیرش سرباز کارآموز مجاز شناخته شد

مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
قوه قضائیه در ادامه روند چندین سال گذشته
بهویژه در دوره تحول در راستای توسعه آموزش
حقوقی و احیای حقــوق عامه و انجام تکلیف
قانونی خود در ســال  1398مبادرت به جذب
کارآموز وکالت نمود که برخی مغرضین به ویژه
برخی از کانونهای وکالی دادگستری که حرفه
وکالــت و جذب وکیل را صرفا در انحصار خود
میخواستند هجمههایشــان را به مرکز وکال
به ویژه اقدامات قانونی آن آغاز نمودند .براساس
این گزارش ،نحوه برگزاری آزمون وکالت مرکز
وکال و روند جذب کارآموز در این مرکز بدلیل
دو مرحلــهای بودن به عدالــت نزدیک و مورد
اقبال بیشــتری واقع گردیده که عدهای سعی
کردند با شکایت در دیوان عدالت اداری جلوی
تحول و حرکت رو به جلو را گرفته و یا حرکت
آن را کنــد نمایند ،هر چند که در ســال 96
برخی کانونهای وکال و تعدادی از وکالی آن
کانونها در دیوان عدالت اداری طرح شــکایت
نمودند که شکایت آنان با استدالل قانونی دیوان
عدالــت اداری رد گردید .ولی آنان هجمهها را
بیشتر نمودند و یک وکیل کانون وکال معترض
آئیننامه جدید به ویژه جذب سرباز کارآموز از
سوی مرکز وکال شد که...
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