اینترنت موبایل ایران کندتر از نیکاراگوئه و گواتماال
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هربامداد در سراسر کشور

تشویق بازیگر تلویزیون

سردرگمی اصولگرایان ـ ردگم کنی اصالحطلبان

تا  1400راهی طوالنی
در پیش داریم

برای خرید خانه در دبی!
سید جواد هاشمی تبلیغات را انجام داد و عذرخواهی کرد
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آفتاب یزد بررسی کرد

مرغ  10هزار تومانی قالیباف صحت دارد؟

صورتقانون

       دیروز خبر رســید که یکی از نمایندگان مجلس که اصرار داشــته برخالف قانون
از خط ویژه عبور کند با یک ســرباز راهنمایــی و رانندگی برخورد میکند و حتی گفته
میشود به صورت وی سیلی زده است.هرچند این نماینده مجلس میگوید سیلی نزده
و درگیری بین راننده او و سرباز بوده است

اتوبوس

                   عنابستانینمایندهسبزواردرگفتگوباآفتابیزداصراربرایاستفادهازخطویژه
ازسویرانندهیخودراتکذیبنکردوگفتمعمو ً
الوقتیبرایرسیدنبهپروازعجلهداریم
از برخی از جاها در مسیر انقالب به آزادی استفاده میکردیم اما این بار این اتفاق رخ داد
صفحه 5

چگونه میتوان گرد و خاکها در سیستان و بلوچستان را کنترل کرد؟

قربانی گرد وخاک

یادداشت1-

ارزش
کارشناس

قربانعلیتنگشیر *

بحث کارشناسی در ایران به هیچ عنوان رعایت
نمیشــود .درحالی که در دنیا کارشناسان از
مدیران بیشــتر ارزش دارند ،در بحث صدا و
سیما و رســانهها در ایران به تنها چیزی که
توجه نمیشــود بحث کارشناسی است .همه
ســازمانها و مدیران در دنیا موظف هستند
برای نظریه کارشناســان اهمیت قائل شوند
حتی کارشناس رســانه که سالها در حوزه
اقتصادی ،اجتماعی ،هنری ،فرهنگی و دینی
کار کرده است.
ادامه در صفحه 9

یادداشت2-

کسی ناسزا میگوید که
فاقد منطق است
امیر محمود حریرچی

جامعه شناس

بیشک یکی از زشــتترین رفتارها ،توهین
کردن است که متاســفانه برخی از مخالفین
حســن روحانــی آن را در پیــش گرفته اند.
موضوعی که بار اول نیســت شاهد آنیم و این
افــراد به طرق مختلف به حســن روحانی یا
دولتش با ادبیات زنندهای تاخته اند .از نظر من
این مسئله یک نوع بازی سیاسی است که آنها
در پیش گرفتهاند و از همه بدتر آنکه مردم را
نادان فرض کرده اند .انگار که مردم نمیدانند
که در این کشور چه میگذرد.
ادامه در صفحه 9

یادداشت3-

آشفتگیجامعه
به دست سلبریتی ها
مجید ابهری

رفتار شناس

یکــی از گروههای اصلــی در الگوهای تربیتی
ســلبریتیها هســتند که در ردیــف والدین،
آموزگاران ،دوســتان و دولتمــردان قرار دارند.
محبوبیت امانتی اســت که از ســوی مردم در
اختیــار این گروهها قــرار میگیرد .هرچند به
خاطر کسادی بازار کار در دوران کرونا ،اکثر این
عزیزان از مسیر اصلی حرفه خود خارج شده و
از مجریگری برنامههای تلویزیونی تا استند آپ
کمدی ،تبلیغات ،فروش ملک در امارات وترکیه
و ...در برنامههای شغلی شان قرار گرفته است.
ادامه در صفحه 9

یادداشت4 -

3

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو
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افزایشقیمتخودروباشیبمالیم

عواقب
به عنوان ســمبل مردم و حکومت یک کشــور
شناخته میشود .وقتی این چنین در کشورمان
یک توهین
آقای ظریف مورد اهانت قــرار میگیرد چگونه
امان اهلل قرایی مقدم
مردم دنیا به او بها بدهند؟ واقعا جای تاسف دارد
جامعه شناس
که برخی از نمایندگان مجلس با لحن و ادبیاتی
مجلس عصاره فضائل ملت است و ازسوی دیگر
ناپســند به آقای ظریف میتازند .از سوی دیگر
از جایگاه باالیی هم برخوردار اســت از همینرو
این رفتار ضربه بدی بــه باورها و نظرگاه مردم
نماینــدگان مجلــس بایــد با لحــن و ادبیاتی
جهان به کشــور ما خواهد داشت حتی میتواند
مناســب با این جایگاه ســخن بگویند نه اینکه
صدمــه روحی و روانی به جوانان ما وارد کند به
برخیهاشــان به خود این اجــازه را بدهند به
این دلیل کــه آقای ظریف بســیار مورد توجه
جــای آن که درســت
جوانان اســت حتی او را
انتقاد کننــد دیگران را
به عنوان امیر کبیر دوم
نمایندهای که توهین میکند نشان
مــورد حملــه و توهین
میشناســند .به هر حال
میدهد که نماینــده واقعی مردم
قرار دهنــد .مثل اتفاقی
مخالفــت کــردن آدابی
نیست .تاکید میکنم توهین کردن
که برای آقای ظریف در
دارد یعنی اگر نمایندگان
به آقای ظریف توهیــن به نظام و
مجلس رخ داد .البته این
انتقادی دارند یا مخالف
مردم است که نماینده توهینکننده
نوع از رفتار از سوی یک
نظری هستند به درستی
آن را نادیده گرفته است
فرد به شخصیت ،تربیت
و بــا لحــن و ادبیــات
خانوادگــی و جایگاهی
منطقی آن را بازگو کنند
که در آن بزرگ شــده مربوط میشود اما از نظر
بنابراین اساسا چه لزومی دارد که توهین کنند؟
سیاســی دارای عواقب خطرناک اســت.چرا که
از طرفی هم نمایندهای که توهین میکند نشان
توهیــن کردن به آقای ظریــف در واقع توهین
میدهد که نماینده واقعی مردم نیســت.تاکید
به نظام و مردمی اســت که او را انتخاب کردند.
میکنم توهین کردن به آقای ظریف توهین به
از سوی دیگر آب تو آسیاب دشمن ریختن است
نظام و مردم اســت که نماینده توهینکننده آن
چرا که وزیر امــور خارجه در جوامع بینالمللی
را نادیده گرفته است.
یادداشت5 -

عابرانبیماسک
چگونهجریمهمیشوند؟
اسماعیل حسین پور

فرض کنید رانندهای آگاهانه ســوار بر ماشینی
بیترمز ،راهی خیابان شود .این فرد قطعا باعث
آسیبرســانی جدی به خود و دیگران میشود.
فــرد بدون ماســک دقیقــا به همیــن راننده
قانونشکن میماند .بدیهی است برای برخورد با
رانندگان متخلف ،اعمال قانون با اقتدار صورت
میگیــرد و نقش بازدارندگــی دارد؛ ولی برای
افرادی که مقید به ماســک زدن نیستند عمال
چه اقدام قانونی میسر است؟
ســتاد ملی مبارزه با کرونا در مهرماه  99افراد
باالی  18ســال را مکلف به استفاده از ماسک
کرده اســت .حال سؤال این اســت با گذشت
بیــش از چند مــاه ،از این مصوبــه ،چند عابر
بیماســک در تهران ثبت مشخصات یا جریمه
شده اند؟
چرا فقط افراد باالی  18سال ملزم به استفاده از
ماسک هستند؟ مگر  15سالهها نمیتوانند ناقل
کرونا باشــند؟ متولی اصلی جریمه شهروندان
ســهل انگار کیست؟ نوع و نحوه دریافت جرایم
چگونه است؟

بدیهی اســت برخی تصمیمات که در ســطح
کالن اتخاذ میشــود و مســتقیما با ســامت
مــردم ارتبــاط دارد؛ بایــد دارای پشــتوانۀ
حقوقــی و ضمانــت اجرایــی قــوی و کارآمد
باشد .نیک پیداســت این تصمیم ناقص ،ناقض
سالمت شــهروندان اســت .متأســفانه برخی
خــوش بینیهــای مقطعی و خودســتایی ها،
ثناگوییها و شــعر و شــعارها ،در کنار بعضی
بیتدبیریهــا باعث فراگیر شــدن این ویروس
منحوس شد.
هرچند بیتوجهیها به نظر کارشناســان ،نظیر
عدم بازگشــایی مــدارس یکــی از علل اصلی
رقمخوردن این روزهای سیاه برای مردم است؛
ولی باید بپذیریم بیتوجهی برخی شــهروندان
نیز ،عامل تشدید شرایط حاد امروز است.
تاکنون توصیه ،نصیحت ،ســفارش و خواهش
هرچند باعث استفاده فراگیر از ماسک شده؛ ولی
مسئوالن نیز ضمن تجدید نظر در مصوباتشان،
باید با برخی شــهروندان ســهل انگار با اقتدار
و قاطعیت بیشــتری برخورد کنند و احســاس
میشــود مانند برخی کشــورها ،جرایم وضع
شــده باید توسط یک دستگاه یا نهاد مشخص،
پس از ثبت مشــخصات عابران ،از حسابشان
برداشــت شــود؛ تا بتواند نقــش بازدارندگی
داشته باشد.
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سرمقاله

این اعتماد به نفس
از کجا میآید؟

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

در بند این نباشــید که ســیلی را بر صورت
ســرباز ،نماینده مجلس زده یا راننده او.اصل
ماجرا جای دیگر اســت.آنجا که حتی بعد از
افشا شدن تخلف او که با خودروی بیت المال
(دنا پالس) انجام شــده باز هــم اعتماد به
نفس باالیی دارد و بــه خبرنگار آفتاب یزد
میگوید:معموال وقتی عجله داریم از خط ویژه
عبور میکنیم اما نمیدانیم چرا این بار اینگونه
شده است.
درد دقیقا همین جاست.نماینده مجلسی که
قانونگذار و محافظ و ناظر بر اجرای قانون است
خود بیقانونی میکند و ابایی نیز از جار زدن
این بیقانونی ندارد و حتی حاضر نیست بگوید
اشتباه کرده و از سرباز بینوا که در این سرما
در حال اجرای مسئولیت خود بوده عذرخواهی
خشک و خالی کند.
یک سوال:این اعتماد به نفس پوالدین از کجا
آمده؟بنده به رزومه این نماینده مجلس رجوع
کردم.نامبردههموارهدارایمسئولیتهایمهمی
بوده و اینگونه نبوده یک شــبه ره صد ساله
رفته باشــد.او در دولت احمدینژاد تا سمت
استانداری هم رفته است و امروز نیز در قامت
نماینده در مجلس حضور دارد.از آنجایی که
خود وی نیز اذعــان دارد بارها و بارها چنین
بیقانونیهایی کرده باید پرســید چرا کسی
نتوانسته او را پاسخگو کند؟
بهرحال آنچه روشــن و دارای اهمیت است
حاشیهامنیتاینگونهافراداست.دوپینگسیاسی
چنین افرادی به آنان این جرات را داده تا خود
را در هر شرایطی حق مسلم بپندارند.
ادامه در صفحه2

