پیامدهایافزایش
سود سپردههای بانکی

عقبنشینیبیحاصلبانکمرکزیازتصمیمقبلی
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هربامداد در سراسر کشور

فرجام یک نمایش روی کوه مشکالت مردم

تنش لفظی در مجلس،
اینبار میان نمایندگان با هیئت رئیسه مجلس
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ازعملیاتآبرسانی
به غیزانیه چه خبر؟!

ادامه حاشیهسازی
یازدهمی ها

حسین نقاشی در گفت و گو با آفتاب یزد:
ناکارآمدی و سوء استفاده های سیاسی ـ رسانه ای
از تنگناهای مردم ،اعتماد را نابود می کند
پنجشنبه  26تیر1399

خروجطرحاستیضاح
رئیسجمهور

ازدستورکارمجلس
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دومینجلسهدادگاهرسیدگیبه
پروندهمدیرانسابقبانکمرکزی

متهم  :میخواستم انگلیس

آپارتمان بخرم نشد!

آغازروند

2

برخوردقانونی

یک ادعای دیگر رئیس جمهور سابق تکذیب شد

ماجرای عیادت معاون احمدینژاد
از شجریان صفحه12

استراتژیثابتمسئوالن!
صفحه3

درگذشت
وزیر کار
دولت جنگ
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سرحدیزاده

اختالف بین قوا

منجر به تسلیم در برابر
دشمن خواهد شد

سرمقاله

نخریدن و
دعا کردن

دو اپراتوراینترنتی
سیدمصطفیهاشمیطبا:
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یادداشت1-

به باورهای مردم
صدمه نزنید
امیرمحمود حریرچی

جامعه شناس

دعا کنید باران بیاید تا آلودگی هوا از بین برود،
دعا کنی��د در تهران زلزله نیای��د ،فالن کاال را
نخرید ت��ا ارزان گ��ردد و ...تمامی این جمالت
که بارها از زبان مس��ئوالن شنیده ایم ،پوشش
وتوجیهی اس��ت ،برای آنکه مسئوالن نخواهند
مس��ئولیتی را که ب��ر عهده گرفته ان��د ،انجام
دهن��د .در واقع آنها درهن��گام بحرانها به ویژه
بحرانهای طبیعی چون سیل و زلزله برنامهای
برای مدیریت بحران ندارند از همین رو به گفتن
چنین جمالتی بسنده میکنند .مشکل اساسی
اینجاست که از بار مسئولیت شانه خالی کردن
مس��ئوالن با جمل��ه دعا کنید زلزل��ه نیاید ،به
باورهای مردم لطمه میزند .دعا کردن مسئلهای
اس��ت که همه به آن احتی��اج دارند حاال اینکه
بخواهیم مس��ئولیتها را پشت آن پنهان کنیم
ب��ه مردم و دنیای آنها صدمه زده ایم .در دنیای
امروز این گونه حرف زدن دیگر جواب نمیدهد
چرا که زمانی که دولت داریم و وظایف مسئولین
مشخص شده است این چنین رفتار کردن کامال
بیمعنی است .از سوی دیگر مردم اعتمادشان
نسبت به مس��ئوالن از بین میرود .دکترهایی
در کشور وجود دارند که باالی برگه ویزیتشان
نوشتهاند «هوالشافی» یعنی شفادهنده خداست
ام��ا فقط به این جمله اکتف��ا نمیکنند و تمام
تالششان را به کار میبندند تا فرد بیمار بهبود
یابد .اما برخی از مسئوالن اینگونه نیستند بدون
آنکه تالش��ی برای بهبود شرایط بکنند از مردم
درخواست دعا دارند ...
ادامه در صفحه 9
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که بود؟
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یادداشت2 -

آمار دقیقی وجود ندارد.
احیای امید اجتماعی
سوالی که در این بین مطرح می شود این است که
با بخشش
تالش برای زنده نگاه داشتن افرادی که با بررسی
ج��رم ایش��ان در دادگاه نهایی ترین حکم یعنی
حسین شیخ
«اعدام » صادر شده برای چیست؟
مددکار اجتماعی
در کنار اهمیت جان انس��ان برای بقا و بازگشت
به زندگی مس��ئله دیگری وجود دارد و آن «امید
زمانی که در اینترنت واژه اعدام را جستجو می کنیم
اجتماعی» است ،امیدی که سایه شوم کینه را در
بیش��تر از ه��ر ن��وع مطلب��ی اع��دام را از جنبه
مرحله اول از خانواده و سپس از جامعه می زداید
حقوقی و جزایی بررس��ی نموده اند که البته باید
و مفهوم بخش��ش را جایگزین آن می کند .امید
طبیعی هم باش��د چون پرونده های مختلفی در
اجتماعی مقوله ایست که بسیاری از اقشار جامعه
کش��ور پس از چند جلس��ه دادگاه و نهایتا اعاده
اعم از مددکاران و روانشناس��ان در پی احیای آن
دادرس��ی منجر به رای اعدام می ش��وند ،عملی
و همچنین پاس��داری از آن هس��تند و در مقابل
که در واقع عکس العمل قانون مجازات اس�لامی
وجود حکم اعدام فراتر از چگونگی صدور و دالیل
به عملکرد فرد متهم است .گذشته از جنبه های
آن جزو اتفاقاتی است که در مقابل این تالش ها
حقوقی و آئینی در مورد حکم اعدام بهتر اس��ت
قرار میگیرد.
این واقعه را از دیدگاه اجتماعی نیز بررسی نماییم؛
در زمان نوش��تن این یادداشت
چرا که از نظر جامعه شناسی
خب��ر ف��وت یک��ی از اق��وام را
جامع��ه متش��کل از چندین
در کن�ار اهمی�ت ج�ان
شنیدم که پس��ر  ۲۸ساله اش
خانواده است و سبک زندگی و
انس�ان ب�رای بق�ا و
که س��الها پی��ش در درگیری
اعمال خانواده ها تاثیر مستقیم
بازگشت به زندگی مسئله
س��ختی اش��تباهی ب��زرگ را
دیگ�ری وج�ود دارد و آن
در جوامع دارد .
مرتک��ب ش��ده پ��س از چند
«امی�د اجتماع�ی» اس�ت،
به همین دلیل زمانی که فردی
س��ال رفت و آمد به دادگاه در
امیدی که س�ایه شوم کینه
در یک خان��واده با ه��ر گونه
زمس��تان  ۹۸مش��مول اجرای
را در مرحل�ه اول از خانواده
اتهامی مش��مول حک��م اعدام
حک��م ش��د و دی��روز پ��در
و سپس از جامعه می زداید
می ش��ود بی ش��ک اطرافیان
از غم پس��ر دق ک��رده و بر اثر
وی در خانواده خ��واه فرزند و
ایست قلبی فوت میکند  ،این
و
روانی
،
روحی
لحاظ
همس��ر خواه پدر و مادر از
اولین بار نیست که پدر و مادری داغ دار از غصه
فیزیکی و سالمتی درگیر این واقعه می شوند ،با
فرزند س��کته کرده یا بیمار می ش��وند و آخرین
این حال آمارها حاکی از آن اس��ت که بیشترین
بار نیز نخواهد بود ،با این حال به نظر می رس��د
اجرای این حکم در کشور در رابطه با افراد بیست
ب��رای تقویت امید اجتماعی باید راه های موثری
تا چهل سال است ،افراد بسیاری در قالب خیریه
را برای دوری از اعدام و تشویق جامعه به بخشش
و گروه های مردمی و همچنین افراد سرش��ناس
انتخاب کرد و در این بین فعالین مدنی نقش پر
مانند ورزش��کاران و هنرمندان برای توقف حکم
رنگی را ایفا می کنند ،باید یاد بگیریم بدون کینه
و با امید زندگی کنیم ت��ا بتوانیم این موضوع را
اعدام وگرفتن بخشش از اولیای دم فعالیت داشته
ب��ه فرزندانمان هم بیاموزیم و جامعه ای عاری از
اما در خصوص اینکه تا چه حد تمامی این فعالیتها
خشم و کینه داشته باشیم.
نسبت به کل احکام جاری اثربخشی داشته یا خیر

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.

فقدان
تجربه!

غالمعلی جعفرزاده

نماینده مجلس دهم

بحث و جدل نمایندگان با هیئت رئیسه مجلس
که دیروز شدیدتر از همیشه رخ داد در واقع بار
دیگر پ��رده از یک واقعیت در مجلس یازدهم
برداشت و اینکه رئیس و هیات رئیسه از تجربه
کافی برخوردار نیس��تند .همانطور که پیش از
این نیز تاکید شده بود که فضای مجلس برای
ریاس��ت یا نوابی که تاکنون تجربه نمایندگی
نداشته اند دشوار خواهد بود .شرایط مدیریت
و هدایت نمایندگان در مجلس به طوری است
که نیاز به تجربه در میان رئیس و هیئت رئیسه
دارد .ش��اید بهتر بود دس��ت کم در سال اول
چنین انتخابهایی برای ریاست و هیئت رئیسه
درنظ��ر گرفته نمیش��د .نکته ای ک��ه دیروز
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره
تخلفات زیاد آیین نامه ای نیز گفته شد در واقع
تاکید بر تخلفات عمدی نیس��ت بلکه چنین
تخلفاتی سهوی اس��ت و به همان دلیل عدم
اشرافیت کامل هیئت رئیسه رخ میدهد.
یعنی اگر رئیس یا هیئت رئیسه به طور کامل بر
آیین نامه مجلس ،قانون اساسی ،سیاستهای
کلی نظام و  ...اش��راف نداش��ته باشد هرکدام
موجب اش��تباهاتی میشود .یکی از مهمترین
نمونههایعدماشرافیتهیئترئیسهبهآییننامه
نی��ز مرب��وط ب��ه ماج��رای اعتبارنام��ه آقای
تاجگ��ردون بود درحالی که طب��ق آیین نامه
بعد از تایید اعتبارنامه او در شورا یا کمیسیون
نیازیبهرایگیریدرصحننبوداماهیئترئیسه
چنین کرد که موجب حذف یک نماینده شد.
درحال حاضر واقعیت موجود فقدان تجربه در
هیئت رئیسه است.
ادامه در صفحه 9

یادداشت4-

یادداشت3 -

چالشهای مسکن و جیبهای
خالی تر از دیروز مردم
داود خاضعی نسب

ش��یب صعودی مهاجرت و افزایش ش��دید تراکم
جمعیت در شهرها و همچنین با توجه به ساختار
جمعیتی کش��ور ما و جوانی بی��ش از  ۵۰درصد
جمعیت آن،بحران مسکن را به یکی از اساسی ترین
چالشهای کالن کش��وری تبدیل کرده اس��ت؛
چالش��ی که امروزه با نوسانات لحظه ای و افزایش
ش��دید قیمت مسکن آن را به معضل پر دردسری
برای ش��هروندان و همچنین مدیری��ت و کنترل
آن را به امری دش��وار و ت��ا حدودی ناممکن برای
سیاستگذاران این حوزه تبدیل کرده است.
مسکنی که در دولتهای مختلف همواره سیاستها
و اس��تراتژیهای متفاوتی برای ساماندهی و مهار
قیمتهای آن مورد توج��ه و پیگیری قرار گرفته
اس��ت اما بحران فعلی مسکن نشانگر آن است که
برایند این سیاس��تها و اس��تراتژیها حداقل در
چند س��ال اخیر نه تنها سبب تسهیل دسترسی
شهروندان به مسکن نشده بلکه صاحب خانه شدن
را نیز برای آنها رویایی تر و دس��ت نیافتنی تر از
قبل کرده است .
مسکنی که امروز با رکود حاکم بر بازارهای تولیدی
داخلیوموانعمتعددموجوددرمسیرسرمایهگذاری
ب��رای تقوی��ت و درآمدزای��ی بخ��ش خصوصی ،
به طعمه ای برای صاحبان سرمایه تبدیل شده است
تا با رها سازی بازار و بخشهای تولیدی ،تمرکز و
سرمایه گذاری خود را برای رونق بساز بفروشها و
سوداگری در بخش مسکن به کار گیرند.
سوداگران و دالالنی که با افزایش ساخت و سازها و
خریدهای کاذب و غیر مصرفی و احتکار مسکن و
عدم عرضه آنها در زمان مناسب  ،به دنبال فرصتی
حبابی ،افزیش شدید و بدون قاعده قیمت مسکن و
به تبع آن اجاره بها را سبب میشوند.
هرچن��د بحرانهای اقتصادی پیش روی کش��ور
از جمله کس��ری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز ،
هزینه ساخت و ساز مسکن را نیز به دنبال داشته
است اما نارضایتی و نگرانی فعلی شهروندان ،از عدم
س��نخیت و ارتباط نامعقول بین افزایش قیمت و
اجاره بهای مسکن با میزان تورم و همچنین میزان
درآمد و دستمزد آنها میباشد.
به گون��ه ای ک��ه در بعضی از مناطق ش��هرهای
مختلف ،میزان ای��ن افزایش قیمت ،چندین برابر
درآمد ماهیانه ش��هروندان به ویژه طبقه متوسط و
دهکهای پایین جامعه بوده است.
اقتصاد حبابی حاصل از کاهش قیمت نفت ،تشدید
تورم و رکود بازار و همچنین سیاستهای ناکارآمد
پولی و مالی از جمله افزایش نقدینگی که کاهش
ارزش پ��ول ملی را به دنبال داش��ته اس��ت حال
بعد از بازار ارز  ،سکه و خودرو  ،بازار مسکن را نیز
در گرداب خود غرق و روز به روز جیب عموم مردم
را خالی تر کرده است .

حباب مسکنی که به نظر باید به دنبال نسخه ای
دیگری به غیر از نسخه دستگیری و حذف یک یا
دو سلطان برای درمان آن بود .
ب��ی توجهی و ناکارآمدی دولت در مدیریت بخش
مس��کن و همچنین تبدیل بنگاه داران و صاحبان
مس��کن به مرجعی برای تعیین قیمت ،جامعه را
با س��ردرگمینگران کننده ای روبه رو کرده است
به گونه ای که ش��هروندان در جستجوی مسکنی
در یک منطقه خاص ش��هری با متراژ  ،امکانات و
موقعیت جغرافیایی مشخص ،با قیمتهای متفاوتی
مواجه خواهند شد که نشانی از حاکمیت بی ثباتی
و بی ضابطگی بر بازار مسکن است .
بی قانونی حاکم در حوزه مس��کن  ،هزاران خانوار
ایرانی را به لحاظ مالی متضرر و با فشار روانی زیادی
مواجه کرده است.
به گون��ه ای که خانوداههای زیادی بویژه از قش��ر
متوس��ط جامعه که با پس اندازهای چند ساله در
رویای خرید خانه بوده ان��د امروز مجبورند عمده
س��رمایه و درآمد ماهانه خود را برای رهن و اجاره
یک مسکن در یک منطقه متوسط شهری هزینه
کنند از س��وی دیگ��ر زوجهای ج��وان زیادی نیز
محروم از حمایتها و هیاهویهای رسانه ای برای
ترغیب آنها به ازدواج و تش��کیل خانواده  ،روزها و
ماهها باید س��رگردان و در جس��تجوی مس��کنی
معمولی برای اجاره نشینی باشند.
در پایتخت و س��ایر شهرس��تانهای کشور نیز با
جهش قیمت مس��کن و اجاره به��ا  ،کوچ اجباری
خانوادههای زیادی به مناطق فرسوده و حاشیه ای
ش��هر  ،که معموال فاقد امکانات رفاهی و فرهنگی
بوده و از توسعه ش��هری سهم کمتری برده اند را
شاهدهستیم.
کوچ به مناطقی که هرچند قیمت مس��کن در آن
متعادل تر و کمتر میباش��د اما به لحاظ اجتماعی
و محیط زیس��تی گنجایش افزایش ظرفیت قابل
توجهی را ندارند و این کوچ اجباری جمعیت به این
مناطق میتواند بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی
و محیط زیستی فراوانی را نیز به دنبال داشته باشد.
ازاینروبدنبالنوساناتوجهشقیمتمسکنبایستی
ش��اهد افزایش قابل مالحظه ای در فاصله طبقاتی و
افزایشآسیبپذیریاجتماعیدرجامعهباشیم.
آسیب پذیری که نمود آن به خصوص در دهکهای
پایین جامعه که بدنبال بحران کرونا با افت شدید
درآمدی مواجه ش��ده اند بیش از دیگران به چشم
خواهد آمد.
اما بدون ش��ک انگشت اتهام ش��هروندان ناراضی
و آس��یب دی��ده از این وضعیت قب��ل از دالالن و
سوداگران مسکن به سمت دولت و سایر نهادهای
نظارتی خواهد بود.
نهادهایی که میتوانس��تند با سیاس��تگذاریهای
مناسب و آینده نگری و همچنین نظارت و برخورد با
متخلفان و سوداگران مسکن  ،برای تنظیم و تثبیت
قیمتها در بخش مس��کن  ،در این شرایط گرانی
و تورم اقتصادی حداقل از ش��کل گیری دغدغه و
نگرانی عمومیبرای سرپناهی امن جلوگیری کنند.

آپدیت
نشده ایم !
احسان حضرتی

فعال رسانه ای

با هم��ه گیری وی��روس کووید 19-و ش��روع
تعطیالت اجباری و قرنطینه در اوایل اسفند ماه
سال گذشته  ،مسئله دورکاری و آموزش مجازی
در کش��ور به طور کامال جدی و رس��میانجام
شد .مس��ئله ای که هر از گاهی دورادور توسط
مقامات به آن پرداخته میشد و برخی موسسات
آموزش��ی به طور محدود آن را انجام میدادند.
اما از اس��فند سال گذشته دیگر دوران آزمون و
خطای آن پایان یافت و بخش مهمیاز زندگی
کارمندان  ،معلمان و دیگر افراد جامعه شد.
بیشترین کس��انی که در این شرایط با فضای
مجازی درگیر شده اند  ،معلمان و دانش آموزان
ب��وده اند .در این زمانه بس��یاری از نوجوانان و
جوانان  ،به خوبی و شاید بسیار بهتر از دیگر افراد
جامعه با فضای مجازی و راههای ارتباط مجازی
آشنایی دارند .اینستاگرام،تلگرام و واتس آپ تنها
بخش کوچکی از این فضای بزرگ هستند که
همه مردم به خوبی میدانند و میشناسند .اما
زمانی که فرزندانمان به پای بازیهای اینترنتی
مینشینند  ،با بخشهای دیگر آشنا میشوند که
شاید امثال من و شما به این راحتی نمیتوانند با
آن آشنا شوند و درکی از حجم آن نداریم.
معلمان محترم در طول تمام سالهای خدمت
خود  ،شرایطی همچون این پنچ ماه گذشته را
تجربه نکرده اند.آموزش مجازی  ،ایجاد گروهای
واتساپ ،اسکای روم و ....همه و همه معلمانی با
س��ن زیاد را مجبور کرد تا با این فضای ناآشنا ،
به خوبی آشنا شده و درگیر شوند .از معلمیکه
چندان درگیر فضای مجازی نبوده و جز گاهی
اوقات که از پیام رسانها استفاده میکرده است
درگیری دیگری با این فضا نداش��ته  ،نمیتوان
انتظار داشت که یک شبه تمام فنون این شرایط
را فرا بگیرد و کالس مجازی بی نقص را برگزار
کند.
تعلل آموزش و پرورش در بحث آموزش آنالین
در سالهای گذشته  ،از مهمترین آسیبهای این
دوره است.معلمانی با سن باال که در کالس درس
نمیتوانستند با نوجوانان و جوانان ارتباط برقرار
کنند و تفکراتش��ان  ،تفکراتی مکتب خانه ای
و خشک است  ،هیچگاه در این زمانه نمیتوانند
در فضای مجازی باعث پیشرفت دانش آموزان
بش��وند .حتی در بسیاری از موارد به علت عدم
آشنایی با فضای مجازی  ،مورد تمسخر شاگردان
خود و دانش آموزان قرار گرفته اند.
تعلل آموزش و پرورش در جذب معلمان جوان
که بتوانند به خوبی شاگردان خود را درک کنند
و فضای مجازی را بشناسند،دیگر آسیب جدی
جامعه ایرانی است.
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