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هربامداد در سراسر کشور
درگیری در شورای شهر میان شهردار و عضو شورا
در مورد انتصابها تکذیب شد اما...
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ازروسیه
پیگیریمیشود
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دستور ویژه برای رسیدگی به ماجرای ویدئوی دستگیری یک زن
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
درباره کلیپ منتشــر در فضای مجازی مبنی بر
دستگیری خانمی توسط پلیس امنیت اخالقی
تهــران بــزرگ توضیحاتی ارائه کــرد و گفت:
علت دســتگیری وی بدحجابی نبــوده و بنا به
درخواســت مردم و کســبه محل از پلیس ،به
اتهــام دیگری صورت گرفته اســت .به گزارش
ایسنا ،ســرهنگ مراد مرادی در این باره گفت:
در اجرای دســتور ویژه فرمانده محترم ناجا در
خصوص کلیپ منتشر شــده در فضای مجازی
مبنی بر دستگیری خانمی توسط پلیس امنیت
اخالقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ،موضوع
تحت رسیدگی قرار گرفت .وی افزود :بررسیها

نشان میدهد که علت دستگیری وی بدحجابی
نبوده و بنا به درخواســت مردم و کسبه محل از
پلیس ،به اتهام دیگــری صورت گرفته و زمان
دســتگیری ضمن توهیــن و پرخاشــگری ،از
دســتور پلیس تمرد و ســرپیچی کرده اســت
کــه در این خصــوص پرونده قضائی تشــکیل
و تحویل مقامات قضائی شــده اســت .معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامــی تهران بزرگ در
خصوص شــیوه دســتگیری متهم بیــان کرد:
البتــه رفتــار مامــور در صحنــه ،غیرحرفهای
بوده و اینگونــه برخوردها مورد تأیید نیســت
و بــا شــخص مزبــور نیــز برخــورد الزم
صورت گرفته است.

ی در تهران
پایان دورکار 

معاون توسعه مدیریت
و منابــع اســتانداری
تهران از لغو دورکاری
کارمندان ادارات دولتی
اســتان تهران و تداوم
دورکاری معلمــان از
امروز  ۲۷مهرماه خبر
داد .غالمرضــا عباس
پاشا معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری
تهــران در گفــت و گو با فارس با اشــاره به لغو
دورکاری از امروز ( ۲۷مهرماه) در اســتان تهران
گفت :از امروز  -ســه شــنبه  -تمامی دستگاهها
دورکاریشان لغو و ساعت کاری از ۷و  ۳۰دقیقه
تا ۱۴و ۳۰دقیقه خواهد بود.
وی افزود :بیــش از  ۸۵درصد کارکنان دولت در
اســتان تهران دوز اول و  ۴۵درصــد هر دو دوز

واکســن را دریافــت
کردهاند.
عباس پاشــا تاکید
کرد :بــرای صیانت
از ســرمایه انســانی
و حفــظ ســامت
کارکنــان در ادارات
درخواســت میشود
مابقی کارکنان نیز بهموقع و هرچه زودتر نسبت
به دریافت واکســن اقدام کنند .بیتردید رعایت
پروتکلهای بهداشــتی باید در دستور کار قرار
داشــته باشــد و از هرگونه عادی انگاری پرهیز
شــود .معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
تهران در پایان خاطرنشان کرد:لغو این دورکاری
شامل حال معلمان نمیشود و فقط شامل حال
کارمندان ادارات دولتی استان تهران است.

ادامه از همین صفحه:
که دســتورات ایشان را چه جداگانه و چه
در نامههای مراجعان پیگیری کرده وتاحص ِول
نتیجه مسیر را دنبال کرده وگزارش هفتگی
به ایشان وصاحبان درخواست داده میشود
و درســفر بعدی نیز حضوری موضوع را
پیگیری میکنند .با توجه به سالها حضور
ایشان در سازمانها بازرسی وقضائی دقیقا با
هزارتوی دیوانســاالری کشور آشنا بوده و
موانع واقعی وکاذب وساختگی را به خوبی
تشخیصمیدهند.
اما گروه دوم میگوید چرا ایشان تا تکمیل
نیروی انسانی وزارتخانهها وسازمانها صبر
نمیکنند و اینکه به محض حرکت ایشــان
بهسوی استان یا شهری ،دست اندرکاران فورا
به اصالح وتغییر ظواهر میپردازند.
جهت اســتحضار این بخش از عزیزان باید
گفته شــود به لحاظ حفظ ضرایب امنیتی و
پوشــشهای حفاظتی تنها تعداد معینی از
مسئولین در جریان سفر ایشان قرار میگیرند.
حاال اگر موضوع به شــکلی درز کند باید
حلقههای یاد شده مورد بررسی مجدد قرار
گیرند .نکته جالب در این سفرها دستور دفتر
رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از بنر زنی
ونصب پرچمهای خوشامد و اینگونه اقالم
هستند که خود صرفه جویی قابل مالحظهای
در بودجهها میباشــد .شایسته است نظریه
پردازان و منتقدین اندکی صبر وتحمل فرمایند
تا آثار و نتایج این سفرها را به شکل ملموس
و مناسب لمس ومالحظه نمایند.

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،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.

نگاهی به سفرهای
استانیرئیسجمهور
مجید ابهری

رفتار شناس

ادامه در همین صفحه

سرمقاله

نگاهی به سفرهای استانی
رئیس جمهور

سرمقاله

خدایش بیامرزد میرزا تقی خان امیرکبیر که
چه نیکو سخنی گفت« :مملکت شکل باغی
است که هر والیت و هرقصبهاش درحکم
درخت میوهای اســت بارنگ و بو و مزه
خاص که در دیگری نیست .حکمران باید
به درختان رسیدگی کرده و رخصت ندهد،
آفات ،اشجار را گرفته و به موقع هرس ،کود
و آبیاری نماید وگرنه در غیر اینصورت به
زودی باغ مبدل به برهوت گشته و زحمات
باغبان برباد میرود».
این مثال را از آن جهت آوردم تا ضرورت
بازدیدهای جناب رئیس جمهور را عرض
کنم .نشستن در کنار فن کوئل در تهران و
مطالعه گزارشهای مکتوب در این آشفته
بازار چاره کار و درمان درد ما نیست .در
مورد سفرهای استانی آقای رئیسی دو نظر
مخالف وجود دارد.
گروه اول میگوید هنــوز وزارتخانهها
وسازمانها هرم مدیریت خودرا نشناخته و
بدنه اصلی آنها دست نخورده باقی مانده
اند .در صورت صدور دســتورات الزم
ممکن است در چرخه دیوانساالری بیمار
موجود گیر کرده وحتی گم شــود .پس
سفرهای استانی بیثمر هستند.
جهت اطالع این گروه وهمه کسانی که شبیه
آنها فکر میکنند باید عرض کنم؛ آقای
رئیسی یک گروه پیگیری از افراد شناخته
شده ومورد اعتماد تشکیل دادند...

سرلشکرباقری:
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زهره نبی زاده

همراهامامخالفجرجبوش!

علیصوفی:
قراردادهای بلند مدتی که طی مدت اخیر با کشورهای روسیه ،چین و
ونزوئالداشتیمتفاوتهاییبایکدیگردارنداماموضوعحائزاهمیتحفظ
منافع ملی و امنیت ملی کشور است ،یعنی هر قراردادی که در چارچوب
منافع و امنیت ملی ما باشد برای کشور ما بسیار مفید است .این دو
مسئله باید مالک اصلی قراردادهای خارجی در هر سطحی باشد

نگاهیبهسخنانرئیسجمهور
ووزیرگردشگریوآثارش
بازی
بیبرنده
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امضای سومین قرارداد بلند مدت ایران با کشورهای خارجی؛

آثار فرهنگی و اجتماعی
آرای قضات

جعفر بای

| 19 October 2021

قیمت در سراسر کشور  3000تومان

یادداشت1-

آثار فرهنگی و اجتماعی
آرای قضات
جعفر بای

جامعهشناس

یکی از تبعات اجرای عدالت در جامعه نشــاط،
پویایی ،رشــد و ترقی جامعه اســت .اینک که
رئیس محترم دستگاه قضا ،فعاالنه به امور دقیق
و مسائل جزئی در سازمان قضائی جدیت به خرج
میدهد و با تمام وجود پیگیر مباحث و مسائل
است ،الزم اســت یادآوری کنیم آراء قضات در
زمان کنونی میتواند آثار و عوارض همه جانبهای
را به دنبال داشته باشد .حال که احکام جایگزین
مورد تاکید قوه قضائیه است و قضات میتوانند با
ابتکار و خالقیت آراء اثر بخش ،مفید و موثری را
انشاء نمایند ،یک رای خوب میتواند آثار فرهنگی
و اجتماعی فوق العــادهای را بر پیکر جامعه به
جای بگذارد .از نشانههای جامعه سالم که تکامل
همه جانبــه دارد ،اثرپذیری یک رای جایگزین
مفیــد و موثر از ســوی یک قاضی توانا اســت.
ســامت نقطه اوج دستیابی به مجموعه فضائل
همه آحاد جامعه است که هرگونه اقدام مثبت یا
منفی از سوی هر مقام و مسئول میتواند تاثیر
بسیاری داشته باشد .یک رفتار مناسب و خوب
مثال امال گفتن پلیس بــه یک کودک خیابانی
و یا رای اهمیت کاشــتن درخت از ســوی یک
قاضی میتواند تاثیر بسیار زیادی بر فرد و جامعه
داشته باشد .جامعه به عنوان پدیدهای حساس
رابطه متقابلی با تمــام آحاد جامعه دارد .یعنی
پدیدههای غالب اجتماعی بر تمام شــهروندان
تاثیرگذار هســتند .آرای صادره از سوی قضات
باسواد میتواند به ســرفصل درسهای فراوانی
برای جامعه تبدیل شــود .یک رای مستحکم و
قدرتمند به لحاظ اجرای عدالت یا تقویت عدالت
دوســتی نیز میتواند اهمیت داشته باشد و این
مهــم موجبات فراوانی را بــرای عدالت خواهی
در جامعــه فراهم میکند .زمانی که انســانها
با اجرای عدالت به نشــاط مناســب و مطلوب
اجتماعی دســت مییابند اقناع درونی در آنها
فراهم میشــود .آدمی بر اساس کشش و جاذبه
عدالــت خواهانه وقتی با آرای عدالت دوســتی
مواجه میشود بت همه وجود به طرفداری از آراء
برخاسته و از آن دفاع میکند .عدالت که گمشده
بشر است وقتی به اجرا در میآید لذت و شادمانی
را برای آحاد جامعه فراهم میکند .آرای اثربخش
و مفید برای همه افــراد جامعه میتواند برکات
فراوانی را به همراه داشــته باشد و به الگوی یک
اقدام اثربخشی برای رفع تبعیضات تبدیل شود.
یک رای زنده و پویا میتواند حرکات اجتماعی را
در مســیر خود قرار دهد و مانع از بروز هر گونه
انحرافی شود .اشتباه در انشاء یک رای میتواند
تبعیض ،نابرابری و ظلم اجتماعی را تقویت نماید.
امــا رای خوب میتواند گســترش عدالت را در
جامعه به همراه داشته باشد.

یادداشت2-

نگاهی به سخنان رئیسجمهور
و وزیر گردشگری و آثارش
نوید مجیدی

روزنامهنگار و تحلیلگر

در روزهای گذشــته ســخنان رئیسجمهور
محترم و وزیر گردشگری ،بازتابهای فراوانی
یافت که عموما بسیار ارزشمند بودند و از قضا
برای کارکرد شایســتهی دولتمردان ،بسیار
بهکار آنان میآید زیرا انتقادات سازنده چون
گنجی میماند که چراغ راه همهی انسانها
بهویژه صاحبان مناصب است تا رفتار و گفتار
خوبش را بیش از پیش بسنجند تا در دلها
جای بگیرند .در نوشتار حاضر ،هم به سخنان
ایشــان و هم به طرح مســئلهی بااهمیتی
حریم اثر تاریخی
میپردازیم که مربوط بــه
ِ
ارجمندی در نزد ایرانیان است .رئیسجمهور
محترم در تختجمشید بیان داشتهاند« :پیام
تختجمشــید خطاب به ستمگران است که
ببینند سرنوشــت کســانی که بهمردم ظلم
میکنند ،چیست! »بجاست خطاب به ایشان
بگوییم به گواه تاریخنگاران و منابع مذهبی،
تاریخ ایران پر از شخصیتهای بزرگیست که
نهتنها شخصیتهایی ملیاند بلکه چهرههایی
جهانــی و متعلــق بــه همــهی جهانیانند
کهــن مربوط به
و ســرآمد شــخصیتهای
ِ
جهان  ۲۶۰۰ســال پیش ،کــوروش بزرگ
ِ
مردمان ساکن
اســت که شــرح احترام او به
ِ
در فتوحاتش و تالشــش برای همبســتگی
و یکپارچهســاختن مردمــان کشــورمان،
ایران ،در تاریخ آمــده و نیازی به تکرار من
نیســت .طبیعیســت که زندگی حاکمان
و عملکردشــان را باید با روزگار خودشــان
سنجید و ارزشگذاری کرد و حتی با همین
دیدگاه نیز ،رویهم ،امپراتوریهای باستانی
ایران و بنیانگذاران کشــورمان ،کارنامهای
ارزشــمند دارند که امروز مایهی ماندگاری
و بالندگــی هویت ایرانــی و میراثی ارجمند
برای آحا ِد ملت ایران است .حال باید پرسید
چگونه میتــوان فرمانروایی چون کوروش را
ســتمگر  -یا نمادی از ســتمگری  -نامید؟!
چگونه میتوان بنیانهای هویت و همبستگی
ملی را بدون ارائهی دلیلی به چالش کشــید،
نوکشوران
آنهم در روزگاری که قدرتها و یا
ِ
دوروبرمان با پشتگرمی به قدرتها ،چشم به
این آبوخاک و اجزای سازندهاش دوختهاند
(نمونهاش را در این روزها شــاهدیم) تا آنها
را از هم بگســلند؟ ملیــت ایرانی و مذهب،
دو بعــد از ابعاد ســازندهی فرهنگ و تاریخ
ایرانیان است و همه ،اعم از مسلمان ،مسیحی
و زرتشــتی و غیره ،ایرانی هستیم و شیفته
زندگی صلحآمیز در کنار هم و در ســرزمین
پرشکوه ایران...
ادامه در صفحه6

نکته
سرلشکر باقری:

قراردادهایخرید
جنگنده و بالگرد از روسیه
پیگیری میشود
رئیس ســتادکل نیروهای مسلح با اشاره به
قراردادهــای خریــد هواپیماهای جنگنده،
جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه،
گفــت :ایــن قراردادها پــس از لغو تحریم
تسلیحاتی ایران منعقد شده و در این سفر
دربــاره اجرایی شــدن آن مذاکره خواهیم
کرد.
بــه گزارش فارس ،سرلشــکر محمد باقری
رئیس ستادکل نیروهای مسلح که به مسکو
سفر کرده اســت در نشستی با کارشناسان
و مدیران نهادهای ایرانی در محل ســفارت
جمهوری اســامی ایران در مسکو  ،اهداف
این سفر  ،وضعیت همکاری ها و مناسبات
مشــترک دفاعــی و نظامــی دوکشــور و
آخریــن وضعیت تحــوالت منطقــهای و
بیــن المللــی و مبــارزه بــا تروریســم را
ترسیم و تبیین کرد.
وی با تاکید به اینکه « برای داشتن روابطی
مســتحکم با کشــورها بخصوص روســیه
و دیگر کشــورهای همســایه به نقشه راه
نیــاز داریــم» ،اظهار داشــت :بــا توجه
بــه ظرفیــت هــای مختلف همــکاری با
روسیه در ابعاد نظامی-دفاعی ،مناسبات و
همکاری های فی مابین در این حوزه ها افزایش
خواهد یافت.
سردار سرلشکر باقری با بیان اینکه «برای
گســترش روابط با همسایگان به نقشه راه
نیاز داریم» یادآور شد باتوجه به نگاههای
مشــترک ایــران و روســیه در مســائل
منطقهای و بینالمللی و ظرفیتهای زیاد
همکاری فیمابین ،مناســبات دو کشــور
از جمله در حوزه نظامی-دفاعی گسترش
مییابد.
ســردار باقری در بخشی دیگر از سخنانش
گفــت  :در مقطع کنونی ،به دلیل شــرایط
بینالمللی و به خصوص نــگاه ویژه رئیس
جمهوری روســیه به تحکیم مناســبات با
جمهوری اســامی ایران ،فرصت مغتنمی
بوجود آمــده تا این روابــط بیش از پیش
گسترش یابد.
رئیس ســتادکل نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی به سند جامع  ۲۵ساله همکاری با
چین اشاره و تاکید کرد :شاید الزم باشد با
استفاده از تجربه سند  ۲۵ساله با چین  ،در
روابط با روســیه نیز چنین سندی بین دو
کشور وجود داشته باشد.

