به گفته مسئوالن و کارشناسان در گفتگو با آفتاب یزد زنجیره انتقال کرونا تقریبا قطع شده
و این موضوع خبر خوبی است اما اگر پروتکلها رعایت نشود بزودی به شرایط قبل باز میگردیم

خبرهای خوب از کنترلکرونا 3

هربامداد در سراسر کشور
مجلس ایراد شورای نگهبان درباره طرح لغو تحریمها را برطرف کرد
تا این طرح تایید و به دولت ابالغ شود

پاسخ صدا و سیما

درخواستهستهای

به گزارش آفتاب یزد

مجلس از دولت قانون شد

12
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کرونا،روحانیراازمجلسدورکرد

سردترین

تقدیم الیحه بودجه
2

چرا مردم
از خودرو داخلی
خسته شده اند؟
محبعلیوجاللیزادهدرگفتگو
باآفتابیزدبررسیکردند

8

تهرانبایدچگونه
ازگشایشها

بانک رفاه بنگاهداری میکند
نهخدماترسانی رفاهی!

سوءاستفاده
از ترور ممنوع

ابوالقاسم رئوفیان

فعال سیاسی اصولگرا

پس از ترور شهید محسن فخری زاده مباحث
مختلفی درباره دالیل آن و همچنین اقداماتی
که پس از این ترور باید انجام شــود از افراد و
گروههای مختلفی بیان شــده اســت .یکی از
ادعاهایی که مطرح شــد ارتبــاط این ترور با
فرآیند مذاکرات و همچنین توافق هستهای بود.
در این زمینه الزم است حامیان چنین دیدگاهی
برای ادعای خود اسناد و دالیلی مستند را ارائه
کنند .با توجه به اینکه طرح چنین موضوعاتی
میتواند افــکار عمومی را متوجــه خود کند
ارائه مدارک امری الزم اســت .در واقع پرسش
اساسی که مطرح میشود این است که چرا باید
مذاکرات برجامی به شهادت شهید فخری زاده
مرتبط باشد؟ درحالی که در سالهای  88تا 90
حدودا هر شش ماه یک ترور هستهای را شاهد
بودیم .شهید علی محمدی به عنوان نخستین
مورد از این دســت ترورها شــش سال قبل از
مذاکرات برجام بود .یک ســال بعد نیز شهید
شــهریاری سپس شهید رضایی نژاد و احمدی
روشن به دلیل ترور جان خود را از دست دادند
و نه تنها ایران بلکه دانشمندان فیزیک هستهای
در سراســر جهان را متاثر کردند .بنابراین در
مــورد اخیر نیز مدعیــان آدرس غلط به مردم
میدهند و مدارکی برای طرح ادعای خود دال
بر ارتباط شهادت شهید فخری زاده با مذاکرات
برجامی ندارند .نباید اذهان مردم را از مســیر
درســت منحرف کرد و به سمت تامین منافع
کاسبکاران سوق داد.
ادامه در صفحه 2

داریوش قنبری

نماینده اسبق مجلس

شواهد داخلی و بینالمللی
نشان میدهد احیای برجام
از تولد آن دشوارتر است

بازگشتبه
ژانویه 2017
یا سپتامبر2013؟
فدریکا موگرینی:
دوره پس از ترامپ دشوار است

خاویر سوالنا:
مذاکره با تهران پیچیده است

یادداشت2 -

یادداشت3 -

یادداشت1-

باب دیپلماسی را
نمیتوان بست

بارمسئولیت
روی دوش مجلس

صفحه 6
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سرمقاله

ســال گذشــته بانــک آینــده از دادن ۱۰۰۰میلیــارد تومــان
پــول متــرو خــودداری میکــرد کــه در نهایت وصول شــد.
در مورد بانک آینده وثایق را قبول نمیکردند و به دنبال وثیقه ملکی
بزرگتر در نزدیکی «ایران مال» بودند و حاال هم همان ماجرا توسط بانک
رفاه در حال تکرار است

استفادهکند؟
هندیها در پی کسب چراغ سبز
از سوی ایاالت متحده آمریکا
برای خرید نفت از ایران هستند

قیمت در سراسر کشور  2000تومان
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پرســش شــهروندان این اســت که دولــت اگر دغدغــه مردم
مســتضعف اســتفادهکننده از متــرو را دارد ،چگونــه اســت که
حریف اقناع یک بانک با عنوان رفاه کارگــران که اعتبارش را از جامعه
کارگریومزدبگیرانحاصلکردهوباضمانتدولتقدعلمکردهاست
نمیشود که بعد از چند ماه از فروش اوراق مشارکت پا پس میکشد!؟

سرباز معلمهای
جدید!
بهناز شریفی

وقتی که نقد کردن
بلدنیستیم
امان اهلل قرایی مقدم

جامعه شناس

مــدارس در حالــی یــک فصــل تحصیلی را
پشــت ســر میگذارند که موجی از نارضایتی
و نگرانی در میان والدیــن و معلمان به وجود
آمده اســت .با شیوع کرونا و گسترش استفاده
از فضای مجازی بــرای تدریس دانشآموزان،
مشــکالت عدیدهای بر سر راه والدین ،معلمان
و دانشآموزان قرار گرفت .پس از اتمام مجازی
سال تحصیلی گذشته که به دنبال شیوع کرونا
در ماههای پایانی ســال تحصیلی اتفاق افتاد،
مدیران آموزش و پرورش بر آن شــدند تا سال
تحصیلی جدید را نیز به صورت حضوری و البته
مبتنی بر نرم افزارهای مجــازی آغاز کنند .با
گذشت مدت زمان کوتاهی از بازگشایی مدارس
از پانزدهم شــهریور ماه و افزایش آمار ابتالی
دانشآموزان به کووید  19کم کم مدارس نیز به
سمت آموزش نیمه حضوری و پس از آن کام ً
ال
غیر حضوری رفتند و بســیاری از آموزشگاهها
تعطیلوشیوهغیرحضوریوآنالینراپیشگرفتند.
پــس از آن و بــه دنبــال انتشــار اخبــار
متفاوت از خودکشــی کــودکان و نوجوانان و
همچنین نبود زیرســاختهای مناسب برای
استفاده دانشآموزان از فضای مجازی ،بسیاری
از سمنها و خیریهها برای تأمین امکانات الزم
برای بهرهگیری دانشآموزان از فضای مجازی
دست به کار شدند .با الزام استفاده دانشآموزان از
نرم افزار ایرانی شاد ،بار سنگین عدم سرویس دهی
مناســب در بسیاری از نقاط کشور نیز به دیگر
مشکالت آموزش مجازی اضافه شد.
ادامه در صفحه 9

بعضا شاهد این موضوع هســتیم که برخی از
نماینــدگان مجلس به جای انتقاد درســت از
دولت راه توهین کــردن را در پیش گرفته اند.
موضوعی که اگر به آن توجه نشود اثراث مخربی
را در جامعه به دنبال خواهد داشت .اما مشکل
این جاست که اساساً نقد کردن را بلد نیستیم در
واقع این مهم را به ما یاد نداده اند .از همین رو
وقتی فرد بلد نباشد به درستی کسی را نقد کند
متاسفانه راه توهین کردن را در پیش میگیرد
مانند نمایندهای که به تازگی حســن روحانی
رئیسجمهور کشورمان را مورد اهانت قرار داد.
این در حالی اســت که نماینده مجلس الگوی
مردم است .مردم وقتی میبینند یا میشنوند که
نماینده منتخب آنها این چنین به رئیسجمهور
مملکت توهین میکند فارغ از این که شــاید
نظرشان در مورد آن نماینده عوض شود ممکن
اســت به راحتی به خودشان این اجازه را دهند
که به دیگران توهین کنند و از همه بدتر آنکه
این قبیل رفتارها آن هم از ســوی یک نماینده
مجلس باعث میشــود که آبروی کشور ،نظام
و خود او برود .در واقع این نوع رفتار ســخیف،
اشــاعه ادب به حکومت و دولت است .از طرف
دیگر هم این نوع رفتارها از جانب یک نماینده
قطعاً اثرات مخربی در جامعه خواهد گذاشــت
چــرا که وقتی رئیس مجلــس میگوید ما فرا
قانونی هستیم و یا بنا به گفته امام خمینی(ره)
مجلس در راس امور اســت یعنی از اثرگذاری
باالیی برخوردارند.
ادامه در صفحه 9

اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه
در جهت جبران خسارت سیل زدگان خوزستان

در پی ســیل اخیــر در برخی
از شــهرهای اســتان خوزستان
رئیس ســازمان برنامه و بودجه
طــی نامــهای به رئیــس بنیاد
مسکن ماموریت داد تا در اسرع
وقت نســبت به بازدید و ارزیابی
خســارت وارده به افراد ،معابر و
ساختمانها اقدام نموده و گزارش
آن را به آن سازمان اعالم نماید.
محمد باقر نوبخت همچنین در
گفتگوی تلفنی با شریعتی اســتاندار خوزستان ضمن اعالم نگرانی دولت از
وضعیت مردم اذعان داشت :مشــکالت مردم خوزستان یکی از دغدغههای
مدیران ســازمان برنامه و بودجه بوده و به محض ارسال گزارش کارشناسی
مانند سالهای گذشته و تامین خسارت مردم در زلزله کرمانشاه و سیل سال
گذشته لرستان و گلستان ،بالفاصله تامین اعتبار خواهد شد.

جوزپ بورل:
کسانی هستند که نمیخواهند برجام احیا شود

یادداشت4 -

فرایندمدیریت
یکپارچهآموزشی
نیما نعمتی

شــاید از پیش از عالم گیر شــدن ویروس کرونا،
بهرهگیری از شــیوههای نوین آموزشــی در حد
راهبردی مطالعاتی مطرح میشد و گستره کاربردی
آنها در سیســتم آموزش ملی برای میان مدت در
مخیله برنامه ریزان آموزش ملی نمیگنجید .لیکن
مطابق اصل تغییر اجباری رویکردهای متداول در
شــرایط بحرانی و لزوم غلبه بر چالش همهگیری
بیماری کرونا ویروس که هر روز به شــکل تازهای
رخ مینمود و یافتن راهکاری موثر و مطمئن برای
مواجهه بــا آن ،به دغدغه ذهنی محققان علمی و
برنامه ریزان عرصه آموزشی و پژوهشی تبدیل شده
بود .در چنین شرایطی بروزتغییر در همه شیوههای
مرســوم زندگی اجتماعی رویهای عادی مینماید.
عالوه بر تغییرات اقتصادی – اجتماعی لزوم اجرای
طرحهای متناسب در زمینه برنامه ریزی آموزشی نیز
ضرورت مییابد .حساسیت امر آموزش و پژوهش در
مدارسودانشگاهها–کهکارکرداصلیآنهامیباشد–
به انــدازهای دارای اهمیت میباشــد که تعطیلی
بلند مدت شان ضرری جبران ناپذیر به چارچوبهای
علمی – فرهنگی یک کشور توسعه یافته محسوب
میشود .لذا روشن نگه داشتن چراغ راه دانش عالوه
بر هموار نمودن مســیرهای دسترسی به منابع و
مراکز علمی – فرهنگی و تداوم تولیدات آنها ،نوعی
تبلیغ جهانی نیز به شــمار میآید .در شرایطی که
هر کدام از کشورها با راهکارهایی مختلف در صدد
غلبه بر بحران جاری بــر آمدهاند تدوین راهبردی
منسجم میتواند پیام اقتدار ملی را به اقصی نقاط
جهان مخابره نماید .پس از سردرگمیهای متداول
و لحاظ سالیق شخصی برخی مدیران در طراحی
شیوههای مقابله با چالشهای روزافزون ،بهرهگیری
از آموزشهای غیر حضوری و تداوم آموزش از طریق
فضای مجازی و رسانه ملی مورد توجه قرار گرفت.
این تجربه در ابعاد ملی ،اقدامی بزرگ و ممارستی
ارزشــمند میباشد زیرا اولین تجربه از نوع خویش
میباشــند .هیچ کس انتظار ندارد در زمان شروع
تمرین و آغاز مرحله کسب تجارب اولیه ،هماهنگی
کامل در طرح و اقدام و همراهی و رضایت همه جانبه
در عمل محقق شود .لیکن با گذر زمان ،تکامل در
برنامه ریزی و هماهنگی در اظهار نظرها و همگرایی
در تدوین راهکارها باید بر سالیق شخصی و اتخاذ
تصمیمهای احساسی غلبه نماید .بازدهی مطلوب
مجموعهای از هماهنگیهــا و تالشهای مدیران
آموزشی  -پژوهشی کشــور در دادههای خروجی
مشخص میشــود .زمانی که نگاه حرفهای و اقدام
حرفهای در برنامه ریزیها اولویت مییابد رفتارهای
احساســی و نــگاه مبتدی به تحــوالت پیشرو
رنگ میبازد.
ادامه در صفحه 9
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صفحه 5

طرح مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو
تحریم ها» درحالی دیروز تایید و ابالغ شــد
که پیش از این انتظار میرفت چنین طرحی
به مرحله نهایی نرسد .با توجه به چالشهایی
که هم اکنون در سطح بینالملل وجود دارد
این طرح میتوانــد موارد جدیدی را متوجه
ایران کند ،با این حال شاید بتوان امیدوار بود
در آینده وضعیت دیگری را شاهد باشیم که
بیشتر با منافع ملی کشور مطابقت داشته باشد.
این درحالی اســت که با توجه به تغییرات
بینالمللی خوش بینیهایی به وجود آمده بود
که شاید بتوان وضعیت سخت حدود سه سال
اخیرو تحریمهای دولت ترامپ را تغییر داد اما
ایجاد محدودیتهای داخلی میتواند در نوع
خود وقفههایی را برای بازیابی منافع کشور در
آینده ایجاد کند .از سوی دیگر موضوعی که در
این طرح و تصویب آن دیده میشود کم رنگ
شــدن اصل تفکیک قوا است .اگرچه وظیفه
مجلس قانونگذاری است اما در حوزهای مانند
سیاست خارجی این قانونگذاری باید تعیین
چارچوبهای کلی برای دیپلماسی باشد ،اینکه
شاهد هســتیم در این طرح به طور موردی و
در جزئیات مجلس برای دولت تعیین تکلیف
کرده اســت به نوعی ورود قوه مقننه به قوه
مجریه اســت .از سوی دیگر با شرایط ایجاد
شده و ابالغ این طرح میتوان گفت مسئولیت
موضوعات مرتبط با تحریمها و توافق هستهای
در آینده با مجلس است و...
ادامه در صفحه 9

یادداشت5-

واکسن تنها راه نجات
از بیماری کرونا
محمدرضا محبوب فر *

محدودیتهای اعمال شده در زمینه بیماری کرونا
تاثیرات خوبی را در کنترل این بیماری داشــته
است.اما متاسفانه در این محدودیتها بخشهای
خصوصی ،کارگاها و اقشــار آسیب دیده جامعه
ایران مانند کارگران در تعطیالت به سر نمیبردند
و قرنطینه را نمیتوانستند رعایت کنند .از سوی
دیگر افــرادی که نتیجه تســت کرونای مثبت
داشتند علی رغم وعدههایی در زمینه شناسایی
آن ها ،شناسایی نشدند و قرنطینه را ترک کردند و
این گونه به شیوع بیماری کمک زیادی شد .به این
دلیل که مردم دچار افسرگی و سرخوردگی شدند
و از ســوی دیگر امید خود را از دســت داده اند،
ایــن دو هفته تعطیلی و قرنطینه موفقیتهای
چشمگیری نداشــت .دولت دغدغه اقتصادی و
معیشتی هم دارد زیرا در حال حاضر بسیاری از
اصناف و مشاغلی که در این دوهفته تعطیل بودند
اعتراضات خود را به اتاقهای اصناف ارسال کردند.
با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و همچنین
ناتوانی دولــت در زمینــه پرداخت کمکهای
معیشتی امکان ادامه اعمال این محدودیتها در
کشور ما وجود ندارد .هزینههای دوران قرنطینه
و تعطیلی بسیار باال است .دولت ناچار است که از
هفته دیگر بازگشاییها را انجام دهد .من معتقدم
مانند دوره قبلی بعد از بازگشایی ها ،مجدد میان
مردم عادیسازی شرایط به وجود میآید و مردم
در زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی باردیگر به
نافرمانی روی میآورند و این گونه آمار مبتالیان
باز باال میرود .از دی ماه این بیماری به اوج خود
خواهد رسید و ما شاهد پیک چهارم این بیماری
خواهیم بود .در دی ماه دمای هوا بسیار سردتر از
امروز خواهد شد همچنین آلودگی هوا وجود دارد
و در دیگر سو به این دلیل که واکسن آنفلوآنزا در
دسترس مردم قرار نگرفته است ،بیماری آنفلوآنزا
هم غیر قابل کنترل خواهد شد و با بیماری کرونا
همراه میشود .متاسفانه دی ماه روزهای سختی
را در پی خواهیم داشــت .در پایان باید بگویم با
توجه به شرایط موجود جامعه از لحاظ اقتصادی
و معیشتی و وضعیت روانی جامعه ،تنها راه حل
این است که دولت به تهیه واکسن اقدام کند .از
هفته دیگر اکثر کشورهای خاورمیانه و اروپایی
طرح واکسیناسیون مردم را آغاز میکنند .در این
شرایط کشور ما باید برای کنترل کرونا به تهیه
واکســن از دیگر کشورها اقدام کند تا بتواند این
بیماری را با ورود واکســن به کشــور ریشه کن
کند .خوشبختانه واکسنهای خوبی تولید شده
است که بیشــتر از  95درصد مصونیت در افراد
ایجادمیکند.
* عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

گزارش
محبعلی و جاللی زاده
در گفتگو با آفتاب یزد بررسی کردند

ته ران باید چگونه از گشای شها
استفادهکند؟

هندیها در پی کسب چ راغ سبز از سوی
ایاالت متحده آمریکا ب رای خرید نفت از
ای ران هستند
آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :این روزها
خبرهای بیم دار و امیدوار کنندهای به گوش
م یرسد که نشان از تغیی راتی قابل تأمل دارد.
حتی ،وقتی با تحلیلگ ران اصولگ را نیز صحبت
م یکنیم ـ از جمله قدیری ابیانه ـ بر این موضوع
متفقاند که از بهمن تا خرداد ،آمریکای یها در
هر صورت گشــایشهایی ب رای تغییر فضا در
نظر خواهند گرفت .در این میانه البته برخی
معتقدند که ترجیح آمریکای یها این است تا با
اصالحطلبان و میانه روها وارد مذاکره شوند و به
همین دلیل ،آن گشایشها م یتواند در جهت
ب رتری سیاسی این گروه در نظر گرفته شود.
در خبرها آمده که هندیهــا به دنبال چ راغ
ســبزهایی هســتند تا خرید نفت از ای ران را
شروع کنند از سویی دیگر شنیده شده ،بایدن
بازگشــت به برجام و آغاز مذاک رات را موکول به
باقی ماندن ای ران بر تعهدات برجامی کرده است
در کنار اینها اما دولت نیز با مالحظاتی مواجه
است که م یتواند آن چ راغ سبزها و گشایش را
معلق نگاه دارد.
> دولت ،مردم را در نظر بگیرد
و از جار و جنجالها نترسد!

جالل جاللی زاده فعال سیاســی اصالحطلب
در گفت و شنودی کوتاه به آفتاب یزد م یگوید:
دولت از هر گشایشی که فشار را از معیشت مردم
و اقتصاد مملکت بردارد باید استقبال کند .وی
م یافزاید :از عمر دولت ت رامپ چند هفته مانده
اما از عمر دولت روحانی چندماه ،دیگر هم بحث
انتخاب شدن مجدد نیست و در هر صورت مرداد
 1400روحانی باید دولت را به پیروز انتخابات خرداد
 1400واگذار کند پس ب یهیچ لکنت زبانی از مردم
و منافــع ملی حمایت کند و اجازه ندهد منافع
مردم و منافع ملی بازیچه ی بازیهای سیاسی
شود .جاللی زاده به این نکته نیز اشاره م یکند
که عم ً
ال ه رنوع گشایشی حتی موقت م یتواند
راهی ب رای برون رفت از بخشی از مشکالتی باشد
که این روزها به طور مســتقیم زندگی مردم و
سرمایههای ملی را هدف ق رار داده است.
> نگرانی از تحریم آمریکا کم کم رنگ م یبازد!

محبعلی کارشــناس مســائل سیاســی و
بی نالملل در گفتگو بــا آفتاب یزد در واکنش
به برخی اخبار و...
ادامه در صفحه 2

