پس از ادعای
درمان با نیش زنبور عسل

توصیه جدید تلویزیون :نمک بخورید کرونا نگیرید! 12

هربامداد در سراسر کشور
فرجام عادیسازی رابطه ی امارات و اسرائیل

مجادالت سیاسی در مورد طرح پیش فروش نفت به داخل کشور

کمپ دیوید قالبی

دولت روحانی دولت بعدی را
مقروضمیکند؟

و کوچک!

11
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شنبه  25مرداد 1399

نمایندهسابقمجلس:

یکیازنمایندگان
که در کار قضاوت بوده
عضوکمیسیونصنایع
شده است!
امام جمعه اصفهان:

5

برخی به غلط
فوت به واسطه کرونا
در محرم را
با شهادت مدافعان حرم
مقایسه کرده اند

قیمت در سراسر کشور  2000تومان
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گزارش آفتاب یزد از رقابت جهانی برای رسیدن به واکسن کرونا

واکسن راه نجات از کرونا نیست

صفحه 3

خبرها حکایت از آغاز فعالیتهای انتخاباتی سعید جلیلی دارد

رئیس دولت سایه ،آفتابی میشود!

صفحه 5

2

شهریههایعجیب
ثبت نام مدارس

در حال�ی ک�ه آموزش و پ�رورش حداکثر
ش�هریه مدارس غیردولت�ی در تهران را
۱۷میلیون تومان اعالم کرده است ،برخی
م�دارس ت�ا مبل�غ  35میلیون توم�ان را
مطالبهکردهاند
معاون پارلمانی رئیس جمهور:

3

نمایندگانبهجایاستیضاح
برنامههای پیشنهادی خود را
به وزرا ارائه دهند

تصویری آرشیوی از حضور سعید جلیلی
در مناطق زلزله زده  /تسنیم

8

یادداشت1-

یادداشت2 -

جنگل و اشتغال پایدار؛
میراث باستانی زنان

کنکور
و کرونا

مهتا بذرافکن

بابك خطي

طبيب و فعال اجتماعي

دکتری جامعه شناسی تغییرات اجتماعی

حداق��ل نیم��ی از  ۱/۵میلی��ارد نف��ری که به
جنگلها و محصوالت جنگلی برای معیش��ت
وابس��ته هستند ،زن هستند .اما تقریبا در تمام
جه��ان در مجموعه دادههای ملی؛ فعالیتهای
اقتصادی زنان روس��تایی در مناطق جنگلی و
مزرعه عمدتاً نادیده گرفته ش��ده و مورد غفلت
سیاس��تگذاران اس��ت .با این ح��ال ،آگاهی از
فرایندهای کارآفرینی در بین زنان روستایی به
آرامی درحال رشد است.
زنان جنگل نش��ین نیز از جمله زنان روستایی
هستند که کس��ب و کارهای خود را راهاندازی
نموده اند .این زنان در کس��ب و کارشان عمدتا
از فرآوردهه��ای جنگلی اس��تفاده میکنند که
کام�لا قابلیت ش��کوفایی مجدد دارد .ش��یوه
برداشت مواردی چون آجیل و دانههای روغنی
جنگلی،گله��ا و گیاه��ان خودرو و ش��یرههای
درختان و عس��ل میراثی است که از گذشتگان
به ارث رسیده است .این شیوه برداشت که اغلب
برای کس��ب و کارها و مش��اغل خرد و خانگی
اس��تفاده میش��ود نه تنها جن��گل و مراتع را
تخریب نمیکند ،بلکه باعث پراکنش دانهها و
بارورشدن جنگلها نیز میشود و در صورتی که
به یک راه گذران معیشت پایدار برا ی خانوادهها
منجر شود از فعالیتهای مخرب توسط مردان نیز
میکاهد .از این رو در بسیاری از جوامع محلی
آموزش��های کسب و کار خانوادگی و شیوههای
برداش��ت پای��داری آموزش داده میش��ود که
سودآوری و...
ادامه در صفحه 2

وی��روس بیرح��م و هزار چهره کرونا تم��ام دنیا را
تحتالش��عاع خود قرارداده اس��ت .طبعا مس��ئله
کنکورهای مختلفی که برای رقابت بین داوطلبان
برای ارتقا تحصیلی برگزار میش��ود را هم متاثر از
خود نموده اس��ت .در راس این آزمونها مهمترین،
جامعترین و سرنوشت سازترین واقعه رقابتی علمی
کشور بوده که همانا کنکور سراسری است.
دو مس��ئله مهم در این مورد وجود دارد که باید با
همکاری مش��ترک دو وزارتخانه بهداشت و علوم و
سازمان سنجش و ستاد مقابله با کرونا،این گرههای
کور سرنوشت ساز به سرانگشت خرد گشوده شود.
الف :مطلب اول این است که این آزمون حساس در
زمانی انجام پذیرد که امکان اجرای همه پروتکلهای
بهداشتی مقابله با کرونا در باالترین سطح کیفی در
مورد آینده سازان بالقوه کشور انجام گرفته و جای
اگر و اما نباش��د وگرنه فریادهای وااسفاهای بعد از
فاجعه به هیچ وجه پذیرفته نخواهد بود و مشکلی
را حل نمیکند .متاسفانه اخبار جسته و گریخته و
عکسهای بیرون آمده از آزمون دکترا که اخیرا انجام
شده نشان از عدم رعایت دقیق پروتکلها خصوصا
حفظ فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک توسط همه
داوطلب��ان خبر میدهد و ای��ن زنگ خطری برای
سایر آزمونها خصوصا کنکور سراسری با توجه به
گستردگی آن است و کامال واضح است که باید زمان
برگزاری آن با بررسیهای کارشناسی انتخاب شود
که در آنها سالمت داوطلبان و ممتحنین محفوظ
بوده از جزییترین کاهلی و کم کاریها پیشگیری
کامل ش��ود تا آزمونی استاندارد و سالم انجام شده
و آزمون کنکور-خدای ناکرده -به فاجعهی ابتالی

استخدام فوری

شرکت حمل و نقل معتبری (آقایان) واجد شرایط زیر را بطور تمام وقت با

کارشناسی مرتبط (سن  35تا  45سال)

 -2کارمند (امور حقوقی) با آشنایی کامل به قوانین حقوقی و کیفری و قانون کار

با مدرک کارشناسی مرتبط (سن  35تا  45سال)

 -3مسئول (روابط عمومی و بازاریابی) سن ( 35تا  40سال) – ( 2نفر) با مدرک

تحصیلی کارشناسی مرتبط و حداقل ( 3سال تجربه در امور بازاریابی) و امکان
مسافرتبهشهرستانها

 -4کارمند امور مالی مسئول (صندوق -دریافت و پرداخت) و توانایی کار با
کامپیوتر ( 2نفر) با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه (سن 35تا 45سال)

لطفا(فقطواجدینشرایط)سوابقشغلیومشخصاتفردیوشمارهتلفنتماس

و منطقه محل سکونت خود را به آدرس ایمیل  payam@iranpayamco.irو
یا شماره فکس ( )021-88890679در اسرع وقت ارسال فرمایند تا در صورت
واجد شرایط بودن جهت مصاحبه حضوری دعوت شوند.

سعیدجلیلی
و انتخابات 1400

محمدصادق جوادی حصار
فعال سیاسی اصالحطلب

در روزهای گذش��ته گمان��ه زنیهایی برای
آغ��از فعالیت انتخاباتی برخ��ی اصولگرایان
با تشکیل جلس��اتی مطرح شده است .یکی
از چهرههای��ی که ن��ام او در این زمینه مورد
توجه قرار گرفته آقای س��عید جلیلی اس��ت
ک��ه پیش از این نیز در س��ال  1392ش��انس
خود را برای ریاست جمهوری امتحان کرده
است .با این حال با توجه به وضعیت داخلی
و بینالمللی کش��ور میتوان گفت او از اقبال
چندانی برخوردار نخواهد بود .در واقع در حال
حاضر سیاست اجماعی در ایران این است که
بتواند برجام را همچنان زنده نگه دارد و حتی با
تالشهایی آمریکا را نیز به این توافق بازگرداند
تا از مزای��ای این توافق بهره بیش��تری ببرد.
بهعنوان نمونه در حال حاضر شاهد هستیم که
ایران در ذیل برجام در حال تالش برای سود
بردن از پایان تحریمهای تسلیحاتی است .در
چنین شرایطی طبیعتا اگر همزمان با فشارهای
بیرونی در داخل نیز چهرههایی به قدرت برسند
که در تضاد کامل با این توافق هستند طبیعی
اس��ت که برجام به ط��ور کامل بیخاصیت
میش��ود .در واق��ع آقای جلیلی ب��ا توجه به
نوع نگاهی که به تحوالت بینالمللی داش��ته
و دیدگاهی که درب��اره برجام دارد نمیتواند
ب��ا همان رویه فرصت چندان��ی در انتخابات
داشته باشد .در واقع در شرایط امروز نه جامعه
و ن��ه حتی خود اصولگرایان میلی به این نوع
نگاه ندارند.
ادامه در صفحه 2

یادداشت4-

یادداشت3 -
داوطلبان در سطح ملی تبدیل نگردد.
ب:
ب :۱مطلب دوم این اس��ت که آزمون کنکور با تمام
اشکاالت کارشناسی درستی که بر آن مترتب است و
تالشهایی که برای حذف آن در حال انجام است ،در
حال حاضر هنوز یگانه راه ترسیم آینده برای اکثریت
قریب به اتفاق دانشآموزانیاست که قرار است روزی
بار اداره و پیش��رفت کش��ور بر دوش قدرتمند آنان
قرارگیرد .در مورد مطالعه و درس خواندن در مورد هر
آزمونی نیاز به آرامش و سکوت است تا دانشآموزان
ی��ا دانش آموختگان به دنبال مراتب باالتر بر فضای
مطالعه درس مسلط ش��وند .هیاهوی عدم تعیین
زمان قطع��ی کنکور و دام��ن زدن جامعه به آن به
تنهایی قاتل این آرامش و سکوت الزم و عامل در هم
شکستن روحی داوطلبان است .چه کسی مسئولیت
این اضطراب را به عهده گرفته و پاسخگوی روحیه
آسیب دیده داوطلبان است؟ طبعا داوطلباني چنين
تخلیه شده از انرژی،طبعا امتحانی به مراتب ضعیفتر
از سطح علمی واقعی خود خواهند داد.
ب:۲
مطلب بعداینک��ه در هر امتحانی داوطلب در زمانی
خاص به باالترین س��طح آمادگی خود میرسد که
آن را با حول و حوش زمان امتحان منطبق میکند.
پس از گذشتن از این بازه طالیی زمانی سطح آگاهی
سیر نزولی خواهد گرفت و تنظیم دوباره این انطباق
تا زمان مشخص شده بعدی بسیار سخت است .این
بدان معناست که وزارتخانهها و سازمانهای درگیر با
سنجش ریسک خطر ،زمان معین و کم خطری بر
اساس معیارهای کارشناسی تعيين و به عنوان تاريخ
قطعي كنكور اعالم نمايند و جز موارد بسيار اورژانسي
و اجتناب ناپذير از تغییر آن که تاثیر آسیب زننده بر
زمان اوج آمادگی داوطلبان دارند پرهیز کنند.
به امید موفقیت و سالمت همه داوطلبان کنکورهای
مختلف.

محرم
و کرونا
مجید ابهری

رفتار شناس

هرس��ال با نزدیک ش��دن موس��م محرم غمی
سنگین بر باورمندان شرف و انسانیت مینشیند
و خ��رد وکالن و پی��ر و ج��وان در ماتم بهترین
انس��ان خلقت ،به ش��یوه و زبانی نوحه س��رایی
میکنن��د .محرم فصل مش��ارکت مردم در یک
رثای جاویدان اس��ت که صدها س��ال در جامعه
ش��یعیان وحتی مس��لمین غیر ش��یعه تحقق
میپذی��رد.در هی��چ حادثهای در تاریخ اس�لام
باندازه عاش��ورا ومحرم شعر و نوحه خلق نشده
وهری��ک از ای��ن تولیدات نیز جای��گاه و زیبایی
خ��اص خود را دارن��د .بارها و بارها مش��اهده و
ثبت ش��ده ک��ه در کنار مس��لمین وش��یعیان،
غیر مسلمانان نیز در معابر و اماکن آرام بر سینه زده
ودر ماتم آزادهترین انسان تاریخ اشک میریزند
حت��ی در بس��یاری از اوقات به پخش ش��ربت
و غذا مش��غول میش��وند .در این گونه مجالس
میتوان به مفهوم واقعی عشق وانسانیت پی برد.
در این میان گفتگوهای پرحاش��یه و مولد بحث
کم نیس��تند .در سالهای قبل که هنوز حرفی از
کرونا وحاش��یههای آن در می��ان نبود بعضی از
اف��راد هزینههای محرم را مستمس��ک قرارداده
واز ع��زاداران وبرخی بانیان خواس��ته بودند این
هزینهها را بین نیازمندان توزیع نمایند ،اما این
طرفداران فقرا هیچوقت اش��ارهای به هزینههای
هنگفت س��فرهای ای��ن دوران نک��رده و گویی
فقرا در دوران مورد نظ��ر آنها تغییر پایگاه داده
و ب��ه توانمن��دان افزوده میش��وند .همین افراد
نیز س��فر حج را تحمیل هزینه به کشور قلمداد
کرده وخواستار توزیع این مبالغ بین نیازمندان
کش��ور بودند .اما حاال سفر حج ملغی گردیده و
حتی یک ریال یا دالر از این مبالغ به نیازمندان
داده نشد.از این نکته که بگذریم بحث عزاداری
محرم و برگزاری شکوهمند این مراسم میباشد.
خودم از چهار س��الگی در دس��تههای عزاداری

ش��رکت کرده و مرحوم مادرم نیز برای مراقبت
ازمن مجبوربه پیاده رویهای طوالنی بود .واقعا
مش��ارکت در عزاداری محرم برای امثال من به
صورت یک رفتار نهادینه در آمده اما با س��خنان
روش��نگرانه رهب��ر عالیقدر تکلی��ف عالقمندان
روشن شد .سپس سخنان ایت اله سیستانی در
مورد وظایف ش��یعیان در عزاداری محرم نقشه
راه ده��ه محرم ش��د .اگر عدم رعای��ت فواصل
اجتماعی در این ایام خطر آفرین باشد هجوم به
شهرهای حاشیه خزر خطر آفرینتر خواهد شد.
ع��زاداری ایام محرم همانند یک تکلیف اخالقی
ورفتار نهادینه به اکثریت ما مردم تا امروز رسیده
وقطعا تا پایان حی��ات ما نیز دوام خواهد یافت.
اما نمیتوان به یک وظیفه مس��تحب (عزاداری)
ب��ی اعتنایی کرده وبه راه خود ادامه داد .اطاعت
از حکم ولی واجب وعزاداری مس��تحب اس��ت
بطور قطع نمیتوان مستحب را بر واجب ترجیح
داده وموجب زیانهای مادی ومعنوی به انس��انها
گردید .با دستور ایش��ان دیگر جایی برای ادامه
بحثها نمانده و سالمت جامعه و پاسداری از آن
بر هر کدام از ما واجب اس��ت .امس��ال با نظر و
راهنماییهای روحانیون میتوان دارو واقالم مورد
نیاز بیماران و بیمارس��تانها را تهیه کرده و در
اختیار نیازمندان قرار داد .با این اوصاف امس��ال
محرم حس��ینیتر و عاش��ورای ش��عور محورتر
از س��الهای پیش خواهیم داش��ت و به جهانیان
ثاب��ت خواهیم کرد که "فت��وی" به عنوان یکی
از مترقیترین ابزار علم��ی در اختیار روحانیون
ق��رار دارد ت��ا در صورت نیاز بتوانند مش��کالت
پی��ش روی مقلدان خود را ح��ل وفصل نمایند.
جوان��ان ارجمن��د و عالقمن��د به اداب و س��نن
دین��ی باید دق��ت نمایند که مطاب��ق نظریات و
راهنماییهای علمای دینی در چارچوبهای مورد
تایید این عزیزان حرکت نمایند .مبادا احساسات
پاک و ناب آنها دستاویز دنیا طلبان قرار گرفته و
از آنها به عنوان پلکان سوء استفاده بهرهبرداری
گردد .امسال نیز با تجربهای جدید در سوگواری
همصدا با خاندان عزیز رسالت وامامت سیاهپوش
جگر گوشه نبی اکرم ص خواهیم بود.

ضمانت معتبر به همکاری دعوت مینماید.

 -1مدیر امور پرسنل (منابع انسانی) با سابقه کار حداقل ( 5سال) و تحصیالت

سرمقاله

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 بارگزاری میشود.

انتخاباتآمریکا،
جو بایدن،کامال هریس
رضا بژکول

روزنامه نگار

هر چه به انتخابات امریکا در س��ه نوامبر ۲۰۲۰
یعن��ی دی م��اه س��ال  ۹۹نزدیک میش��ویم،
آرایشهای انتخاباتی جدیتر و انتخاب افراد نیز با
برنامه ریزی دقیق ،آینده نگرانه و رقابتی میشود.
انتخاب کام�لا هریس به عنوان معاون بایدن
یکی از این انتخابهای جنجال بر انگیز و در
عین حال تاثیرگذار در رقابتها است.
چرا بایدن کامال هریس را انتخاب کرد؟

کارشناس��ان سیاس��ی بخص��وص در ح��وزه
بینالملل دالی��ل زیادی برای انتخاب هریس
مط��رح میکنن��د .ب��ه نظر میرس��د یکی از
مهمترین علل��ی که بایدن دس��ت به چنین
انتخابی زده ،رای زن��ان امریکا و برنامه ریزی
ب��رای انتخابات  ۲۰۲۴امریکاس��ت ،که بایدن
به دلیل س��نی نمیتواند حض��ور پیدا کند تا
خانم هریس  ۵۵س��اله که دارای تخصص در
رش��ته حقوق اس��ت بتواند به عنوان دومین
سیاهپوست نامزد و انتخاب شود.
بخصوص اینکه طی ماههای گذشته تبعیض
ن��ژادی و مرگ جرج فلوی��د باعث اعتراضات
فراوانی در بیش��تر ایاالت امریکا شده و اثرات
مثبتی در بین سیاهپوس��تان ب��ه خاطر این
انتخاب خواهد گذاشت.
موارد زیر نیز میتواند دالیل این انتخاب باشد.
اوال :کامال هریس از یک خانواده مهاجر است
که والدینش جامائیکایی و هندی هستند.
دوم :از کالیفرنی��ا میآید ،جای��ی که یکی از
ایاالت مه��م و رقابتی برای روس��ای جمهور
امریکا است.
سوم :دانشآموخته حقوق و یکی از دادستانهای
همان ایالتی است که در آنجا بدنیا آمده و کامال
به مسائل حقوقی آشنایی دارد.
چهارم:نخس��تین زن سیاهپوس��ت است که
توانس��ت در کالیفرنیا دادستان شود و چهره
مطرحی در همان ایالت به خود بگیری.
پنجم :تنها زن سیاهپوستی است که به عنوان
سناتور در س��ال  ۲۰۱۶به سنا راه پیدا کرده
و یکی از منتقدان س��ر س��خت دونالد ترامپ
رئیس جمهور فعلی است.
ششم :اعتماد به نفس باالی او باعث شد که به
عنوان نامزد داخلی در حزب دموکرات شروع
به فعالیت کند اما بعدا کنارهگیری و از بایدن
حمایت کرد.
هفتم :انتخابش از بین  ۱۱زن از جمله رایس
و الیزاب��ت وارن ،از مهمتری��ن ریس��کها و
انتخابهای بایدن بود.
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