پس از بررسی در کمیسیون عمران
و در حضور قرارگاه «خاتم االنبیاء» (ص) نهایی شد

طرح  ۲فوریتی ساخت  ۶میلیون مسکن با تامین  ۶۰درصد هزینه و زمین رایگان
6
هربامداد در سراسر کشور
عدم پاسخگویی قانعکننده به انتقادات

گزارش آفتاب یزد از شکاف سنت و مدرنیته

مدیران اپراتورهای همراه اول

مد جدید خواستگاری

وایرانسلدردسترسنیستند
6
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معاون اقتصادی وزیر امور خارجه:

برخیاظهارات
در مورد سند
همکاری با چین
مسخرهاست

8

رکورد جدید
مرگ و میر کرونا
در ایران

3

میرلوحی:

بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

شس��تن مکرر دس��تها ،پوش��یدن ماسک و
حف��ظ فاصل��ه اجتماعی س��ه گانهای اس��ت
ک��ه اجرای آن توس��ط م��ردم البت��ه در کنار
وظای��ف دول��ت در این م��ورد میتواند چرخه
انتق��ال بیم��اری کووید ۱۹را قط��ع یا حداقل
آهستهتر کند.
پوش��یدن درست ماس��ک یکی از موارد مهم و
موثر در کنترل این ویروس بیرحم است.
ام��ا نکت�� ه اینجا اس��ت اگر طبقات متوس��ط
اقتصادی به سمت دهک های پایینتر بخواهند
در هر رفت و آمد به بیرون ماس��ک بپوش��ند ،
هزین��ه قابل توجهی بر دوش آن��ان افتاده و با
توج��ه به تقس��یم بودجه خان��واده برای خرج
ک��ردن در م��وارد اولی��ه حیات��ی زندگی مثل
خوردن  ،مسکن  ،تحصیل و ...در این دهکها
ممکن اس��ت ماس��ک به ناچار از این لیس��ت
جا بماند یا از یک ماسک چندبار استفاده گردد
اش��تباهی بزرگ-و به عبارت دیگر پوشیدنماس��ک در هر رفت و آمد ب��ه بیرون برای این
خانواده ها امکانپذیر نباشد.
یعنی در عین اینکه افراد یک خانواده کامال به
اهمیت ارزش��مند بودن ماس��ک در جلوگیری
ویروس آگاه باشند و یا از طریق مدیاها آموزش
گرفته باشند توان اقتصادی برای تامین تعداد
مورد احتیاج ماسک را نداشته باشند.
در نظ��ر داش��ته باش��یم قیمت ماس��ک در
ماههای اخیر سیری عجیب و شدیدا صعودی
داشته است.
ادامه در صفحه 8

شاید
جهاداکبر

دکتر نوید هاشمی طبا

عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه

در ناکارآمدی!

صفحه5

نماینده اراک در مجلس
در گفت و گو با آفتاب یزد:

پاسخهایروحانی
قانع کننده نباشد
به استیضاح او
فکرمیکنیم

کارگران چند سال
پس انداز کنند
خانه میخرند؟
میخواهند
ماسک بگذارند؛ اما...

سرمقاله

اجماع چپ و راست

5

یادداشت1-
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کادر درمان در خط مقدم مبارزه،
اعتدالی ،اصالحطلب ،اصولگرا عاجز از ارائه
سه صفحه برنامه اقتصادی روی کاغذ برای کاهش اثرات کرونا

نمایندگان با وزرا
جلسهبرگزارکردند
از شعارهای تندشان
کاستهشد!

8

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

حتی اگر یک روز از عمر
این دولت باقیمانده باشد
و مجلس احساس کند
استیضاح باید انجام شود
قطعا این کار
انجام خواهد شد

11

دوره شما گذشت
آقای احمدی نژاد
صفحه 12

اظهارات عوام پسند رئیس جمهور سابق در مورد شجریان،حبیب و...

یادداشت2 -

کرونا وحشتناک است
برای خود مجموعه خبری دس��تچین میکنند.
گروه سوم افرادی هستند که گویی اتفاقی در این
اماآنراوحشتناکترنکنیم
جامعه نیفتاده و متاسفانه با نظر و رای خود حرکت
مجید ابهری
میکنند و حتی دیگران را به تمس��خر میگیرند
رفتار شناس
و گاه��ی نیز این بیماری کش��نده را به بعضی از
مس��ائل سیاس��ی ربط میدهند .این گروه اغلب
بعد از گسترش کرونا ،این بیماری خانه مان سوز،
وقت��ی با تذکر و امر به معروف ش��هروندان دیگر
رس��انهها به خصوص صدا و س��یما سعی کردند
روبه رو میشوند با بیاحترامی و گستاخی جواب
ضمن بیان خطرات ناشی از این بیماری ،ابعاد آن
آنها را میدهند .اما نکته مهمی که وجود دارد این
را از نگاهی بس��ته عرضه نمایند .بعد از اوجگیری
اس��ت که گاهی آموزش و ترساندن در مورد این
کرونا و کش��تاری که در دنیا به راه انداخت حجم
بیماری مورد افراط قرار میگیرد یعنی رسانهای
خطر ناشی از آن آشکار ش��د .اما از نگاه رفتاری
چون صدا و س��یما با نمایش مکرر غسالخانه ها،
در هن��گام بروز این گون��ه بیماریها ضمن آنکه
جن��ازه ها ،گورس��تانها وحت��ی بیمارانی که در
حجم گس��ترده خطرات و روشهای مقابله بیان
خیابان افتادهاند با نیت پیشگیری فرهنگی قصد
میگردد ،باید آموزشهای الزم نیز به مردم داده
دارد که مردم را نسبت به این
شود و چون این بیماری هنوز
بیماری هوش��یار کند .این در
واکس��ن و درمان قطعی ندارد
اکنون بخ�ش دوم بیماری
حالی است که باید به این مهم
باید روشهای پیشگیری از آن
با روندی تندتر و ش�تابی
توجه داش��ت که همه اقش��ار
با زبانها و ش��کلهای مختلف
کش�ندهتر و فراگیرت�ر،
در سنین مختلف از تلویزیون
عنوان گردد تا برای همه آحاد
جامع�ه را ب�ه اضط�راب
اس��تفاده میکنن��د .بنابراین
جامعه قابل درک باشد .اکنون
کش�انیده اس�ت .در ای�ن
نباید پن��د و آموزش تبدیل به
بخش دوم بیم��اری با روندی
میان رس�انهها باید ضمن
وحش��ت آفرینی گردد .دیدن
تندتر و ش��تابی کش��ندهتر و
بیان واقعیتها از تنشهای
این تصاویر چیزی جز وحشت
فراگیرتر ،جامعه را به اضطراب
فکری و اضطراب روحی در
و دله��ره در پی نخواهد داش��ت.
کش��انیده اس��ت .در این میان
جامعه جلوگیری کنند
آموزشه��ای مختل��ف ب��ا
رس��انهها بای��د ضم��ن بی��ان
شکلها و ابزار متفاوت ،گاهی
واقعیته��ا از تنشهای فکری
موثرتر و مفیدتر از صحنههای غسالخانه میباشد.
و اضطراب روح��ی در جامعه جلوگیری کنند .از
به هر حال روانشناس��ان و نخب��گان باید در این
نگاه آسیب شناسی جمعیت جامعه در این گونه
زمین��ه به کمک صدا و س��یما بیایند و با تنظیم
مواقع به سه قسمت تقسیم میشود .قسمت اول
برنامه ها،هدایت بهداشت و سالمتی جامعه را به
افرادی هس��تند که سواد رسانهای و بهداشتی در
عهده بگیرند .امید آن است که با وحدت ،همدلی
حد ضعیف دارند و نگاه شان به رسانهها مخصوصا
و دلس��وزی اجازه ندهیم که یک بیماری هرچند
صدا و سیماس��ت .گروه دوم افراد تحصیلکرده و
دش��وار ،جامعه پر از مهر ما را ته��ی از عاطفه و
قشر با سواد جامعه میباشند که هم آموزشهای
شادی کند.
الزم را رعایت میکنند و هم از میان انواع خبرها

همراه��ان و خوانندگان آفت��اب یزد میتوانند مش��کالت ،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.

یادداشت3 -

طرحی برای بازگشایی مدارس
در دوران کرونایی
محمد احمدوند
ّ

مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش
ّ

مقدمه:
با توجه به مش��کالت آم��وزش در دوران کرونا و با
توجه به تجربهای که در چند ماه گذشته به دست
آمد ،پیشنهادی دو قسمتی برای بازگشایی مدارس
دارم که امید است مفید واقع شود:
الف) کم کردن حجم کتابها با حفظ حذفیات:
شدت گرفتن
با توجه به اینکه پیشبینیها حاکی از ّ
این مشکل در زمستان است ،پیشنهاد میکنم در
اولین اقدام وزارتخانه حداقل یک چهارم و حداکثر
یک س��وم متن کتابهای درس��ی تم��ام دورههای
تحصیلی را کم کند .تدریس مجازی چه کامل باشد
و چه با تدریس حضوری همراه باش��د به هیچ وجه
کیفیت تدریس حضوری کامل را ندارد و بخصوص
تدریس مجازی بسیار کندتر اس��ت و پارامترهای
نظارتی در تدریس مجازی بس��یار ضعیف اس��ت.
منطقیتر این است که بچهها حجم کمتری را عمیق
یاد بگیرند تا حجم باالیی را به صورت سطحی .برای
این کار مراحل زیر باید به ترتیب طی شود:
 -1پیشنهاد میکنم هرچه سریعتر دروس دورههای
مختلف(بااولویتدبیرخانههای مرکزیدروس) بین
ادارات کل استانها تقسیم شده و هر استان موظف
ش��ود دروس تخصیصی خود را با کمک ترکیبی
از سرگروههای درسی "مناطق" بررسی و مطالب
کم اهمیتتر را دقیق مشخص و به وزارتخانه اعالم
کنند (یک چهارم تا یک سوم کتاب).
 -2وزارتخانه طی بخشنامهای دفترچهای مخصوص
هر دوره تحت عنوان حذفیات به استانها ارسال کند
تا مالک تدریس معلمان قرار گیرد.
 -3از آنج��ا که بعضی کت��ب در پایههای مختلف
توالی موضوعی دارند قس��متهای حذف ش��ده به
ص��ورت اختیاری و در قبال کس��ب نمرۀ اضافه به
دانشآموزان پیش��نهاد شود و دبیران هم در پایان
ترم اول (اگر قس��متهای حذف شده در بخشهای
اولیۀ کتاب بود) و در پایان سال تحصیلی (که حتماً
قسمتهای حذف شده را هم شامل میشود) چند
س��وال اختیاری با نمره اضافه از این قسمتها طرح
کنند (لطفاً به بند  2قسمت ب توجه کنید).
ب) نحوۀ تدریس
 -1اگ��ر قرار اس��ت تدریس ترکیب��ی از مجازی و
حضوری با کمترین خط��ر برای بچهها و معلمان

و عوامل مدرس��ه باشد ،پیشنهاد میکنم دو هفته
تدریس مجازی باش��د و دو هفته حضوری (دقیقاً
طبق برنامۀ معمولی درس��ی مدارس) .با توجه به
کم ش��دن حجم کتابها معلم��ان میتوانند در دو
هفته مجازی از طریق شبکۀ شاد برای تمام کالس
تدریس کنند .سپس همان مطالب را در دو هفتۀ
حض��وری دقیقتر با بچهها کار کنند یا مس��ائل و
مشکالت بچهها را حل کنند .در این دو هفته بچهها
به دو دسته تقسیم میشوند و هر هفته یک گروه
در کالس حضوری حاضر میشود.
 -2پس هر دانشآموز دو هفته تدریس مجازی و یک
هفتهتدریسحضوریهمانمطالبراخواهدداشت.
در این میان هر دانشآموز یک هفته بیکار خواهد بود
و نه تدریس مج��ازی دارد و نه تدریس حضوری.
این ی��ک هفته را معلم میتوان��د مدیریت کند و
کارهای عملی یا تمرینهایی از بچهها بخواهد انجام
دهند .همچنین دانشآم��وزان میتوانند این یک
هفته را روی قسمتهای حذف شدۀ کتاب کار کنند
تا با پاسخ به سواالت اختیاری پایان نیمسال و پایان
س��ال نمرۀ بیشتری کسب کنند .این کار عالوه بر
دادن فرصت به بچههای ضعیف برای جبران نمرات
مس��تمر طول ترم و دادنانگیزه ب��ه دانشآموزان
ف ّعال برای کس��ب نمرۀ باالتر ،مس��ئولیت پذیری
بچهه��ا و خانوادهها و ه��دف اصلی آموزش یعنی
خودآم��وزی را میتوان��د محقق کن��د .این زمان
همچنین فرصت��ی برای معلمان خالق اس��ت تا
ایدههای خاص خود را در تدریس محتوای دروس
پیادهکنند.
نکته :اگر به دلیل پروتکلهای بهداش��تی تدریس
حضوری ک ً
ال ممنوع ش��ود باز هم کم کردن حجم
کتابها به تعمیق یادگیری کمک خواهد کرد.
مزایای این طرح:
 -1دادن فضای فکر ک��ردن ،یادگیری عمیقتر و
فعالیت خالقانه به دانشآموز و معلم
 -2عدم خس��تگی آموزش مداوم مجازی و کمتر
کردن ریس��ک حض��ور فیزیکی دانشآم��وزان در
مدرس��ه (در این طرح ه��ر دانشآموز در ماه فقط
یک هفته به مدرسه میآید و نه دو هفته) و حضور
فیزیکی کمتر معلمان در مدرسه (معلمها هم دو
هفته مجازی تدریس میکنند و دو هفته حضوری
و نیازی هم به استفاده از روزهای پنج شنبه نیست)
 -3با اجرای این طرح نه نیازی به معلم بیشتر داریم
و نه الزم اس��ت اضافه کاری پرداخت شود و البته
مهمتر از اینها فرسوده نشدن نیروی انسانی در این
طرح است.

همراهان آفتاب یزد در واتساپ

ب�ا توجه به ش�رایط کرونایی ،خوانندگان گرام�یای که تمایل دارند میتوانند با ارس�ال

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

این یادداشت ،خالف رسم مالوف ،بیمقدمه و
با شرح و متن آغاز میشود .از این نظر شاید
متفاوت به نظر رسد .دیگر آنکه ،عنوان انتخاب
شده هم ،التزامی اس��ت .حال آنکه عرف آن
است که عنوان ،گزاره خبری یا پرسشی باشد.
این هردو ،کد و نشانی از اهمیت موضوع برای
مردم فهیم و مسئوالن مردمی دارد.
به طور صریح باید اعالن و اذعان کرد که در
مقطع کنونی ،قرنطینه و قفل کردن “موقت” اکثر
فعالیتهای اقتصادی که به حضور اجتماعی
نیاز دارند ،تنها راه مبارزه با موج حاضر ابتالی
به ویروس کووید ۱۹-است.
وی��روس کووید ۱۹،-که ش��اید بتوان گفت،
دهه��ا جهش ژنتی��ک از آن ،کووی��د ۲۰-را
رق��م زده اس��ت ،از طریق انتق��ال اجتماعی
( )community transmissionو از طریق
انتقال از خارج مرز با مس��افران و محمولهها
( ، )passengers and goodsب��ه حی��ات
مصیبت زای خود ادامه میدهد.
نگارن��ده پی��ش از ای��ن ،چهار یادداش��ت با
مضم��ون موضوعات مرتب��ط در این جریده
به انتشاررسانیده که آخرین آن“ ،ریشه کنی
ریشه دوانده ناخوانده” عنوان داشت .توسعه
و ساخت سیستم جامع یکپارچه برای ردگیری
مکان و تماس مبتالیان و تست موارد مشکوک،
پروسه قرنطینه  ۵هفتهای با بازگشایی محدود
و فرهنگس��ازی و اطالعرسانی هماهنگ و
صادقانه و حرفه ای ،ش��الوده چارچوب ارائه
شده را تشکیل میداد .بازخوردهای آن مقاله
که در س��ه ت��م ( )themeاز افراد مختلف و
اقشار مختلف دریافت شد ،به این قرار است:
الف) زیرس��اخت و فرهن��گ این چارچوب
فراهم نیست .ب) اراده آن نیست .پ) از نظر
سیاس��ی مقدور نیس��ت .ت) از نظراقتصادی
مطلوبنیست!
به عزیزان تصمیم گیرنده باید بگوییم که مبارزه
با ویروس ،جنگ با دش��من خارجی نیس��ت
که با فرسایشی کردن آن ،برای مذاکره ،زمان
خریداری شود .اصوال جنگ فرسایشی ،همه را
فرسوده میکند .کما اینکه کادر درمان فداکار،
مردم دوس��ت و شریف مان ،هم اکنون خسته
و فرس��وده شده اند .برای چنین مبارزه هایی،
اتفاق��ا ،آیه  ۶۰س��وره انفال معیار اس��تَ :و
اَعِدّوا ل َ ُهم َما اس��ت ََطعتُم مِن ُق َّوة ٍ (با تمام توان
و اس��تطاعات اقدام کنید) .یا آنگونه که موال
علی (ع) به مالک اش��تر میگویدَ “ :من نا َم لَم
یُنَم َعنه” .به تعبیری ،اگر ما خواب و بیتوجه
باش��یم“ ،کرونا” ،خوابش نمیب��رد .بنابراین،
شعار “کرونا را شکست خواهیم داد” ،هرچند
ایجادانگی��زه مبارزه و وح��دت هم میهنان را
هدف گرفته باشد ،بدون برنامه ریزی مدون و
همکاری صادقانه و همدالنه ،موثر نخواهد بود.
بگذارید یک بار دیگر صریح گفته ش��ود که
هم اکنون ،همه افراد (چه مردم و چه مسئوالن)
باید مب��ارزه اصلی را با “نفس خود” داش��ته
باشند“ .دلخواه” خود را به کناریگذارند و به
هیچ روی رخوت و خس��تگی را به خود راه
ندهند .مشخصا ،مدت کوتاهی ،خانوادهها باید
در “حبابهای فرضی” به سر برند و حتی به
بستگاننزدیکنیزسرنزنند،چهرسدبهفستفود
و رس��توران .تا مدتی“ ،صله رح��م” باید به
ش��کل و فرم “عیادت از بیمار” تبدیل ش��ود.
رفت و آمد حداقلی و کوتاه و بدون پذیرایی.
همانطور که دولت و مردم نیوزلند ،این روش
موفق را عملی ساختند .وزیر بهداشت نیوزلند،
چهارمآوریل سال جاری ،توسط نخست وزیر
آن کش��ور تنبیه ش��د که چ��را در تعطیالت
آخر هفته در س��طح چهار قرنطینه کشوری،
ب��ا دوچرخه ،چن��د کیلومت��ر از خانه فاصله
گرفته اس��ت .وقتی صحب��ت از الگوبرداری
از کش��ورهای متمدن اس��ت ،منظور بعضی
گناهها و بیتقواییها نیست .منظور فرآیندها و
رفتارهایی است که حرفه ای ،اخالقی و عقلی
است .مگر دین جز ایمان و اخالق و شریعت
و طریقت است؟
در ی��ک کالم ،ای��ن حبابه��ا نبای��د بزرگ
ش��وند یا که به هم خورند که بترکند .هر فرد
اگر مبتال یا ناقل باش��د ،در همان حباب خود
معلوم میشود و درمان میشود و تمام .دیگران
گرفتار نمیش��وند ،یا کمتر آلوده میش��وند.
انتقال اجتماعی بسیار محدود میشود .انتقال
اجتماعی در کشور ما ،رتبه نخست گسترش
ویروس است.
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