چاپلوسیهای جدید برای مسئوالن؛ ازسان نظامی برای مدیریک بانک تا شعرخوانی درایران خودرو
هربامداد در سراسر کشور
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جامعه شناسان در گفتگو با آفتاب یزد :در موضوع انحراف جوانان استخدامهای رانتی و فامیلی نقش مهمی دارد
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آقای رئیسی! وزارت نفت

تشکیل کارگروه
جهتآسیبشناسی
پروندههای مهم اقتصادی
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قیمت در سراسر کشور  3000تومان

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

نقطه آغاز مبارزه با فساد است
گزارش مرتبط

شهردارتهران به داماد خود پست مهمی داد؛ فامیل بازی دربهشت؟!

یک عضو شورا در گفتگو با آفتاب یزد :زاکانی بیاحتیاطی کرد چرا که داماد وی در این حوزه سابقه خاصی ندارد
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«هجران» و نگاه خودبینانه
به مسئله کار کودکان!
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بابک خطی

یادداشت1-

واقعیتی
ناشناخته
مجید ابهری

محمد جاللی

چندی پیش «امیرحسین مقصودلو» یا همان
«تتلو» در ترکیه کنسرت خود را برگزار نمود و
باز هم حاشیه آفرید...
خواننده پاپ طرد شده ایرانی اینبار هم مثل
همیشه ناگفتههایی داشت که باید بر روی آن
تأمل نمود.
برخیهــا او را تمــام شــده میداننــد با آن
ساختارشکنیهایش ،با الفاظ رکیک و حرکات
خارج از نزاکت! اما سؤال اینجاست با همه این
رفتارهای بد چرا اینگونه کنسرتهای تتلو به
حد انفجار میرسد؟
هواداران تتلو برای حضور در کنســرت جدید
او در استانبول نزدیک به  ۱۰۰میلیارد تومان
خرج کردهاند! (هزینه بلیت ،تور استانبول و)...
اما چه شــد که  ۶هزار نفر برای کنسرت تتلو
رفتند؟ ( ۶۰درصد از این جمعیت از ایران به
این کنســرت رفتهاند!) و هــر نفر برای بلیت
کنسرت منهای مابقی مخارج  ۱۵۰دالر معادل
 ۴میلیون تومان پرداخت کرده است؟
مخاطبان ایــن خواننده ایرانی چه کســانی
هستند و چرا از عملکرد تتلو شادمان میشوند
و چگونه هزینههایی میلیونی میکنند و حتی
با زد و خورد و فشار د ِر سالن را میشکنند تا
به این کنسرت برسند!
اینهــا همه یک نکتــه را تداعی میکند و آن
اینکه تتلو را نمیشــود ســفید یا سیاه دید.
شخصیتی خاکستری با انبوهی از ایرادات ،اما
باید قبول کنیم که نسلی آن را دنبال میکند!
ادامه در صفحه 7

یادداشت2-

ذهن
باز

یادداشت3-

تحول مثبت
در خبر تلویزیونی
امید جهانشاهی

قربانعلی تنگ شیر

مدرس دانشگاه

ذهن میتواند بزرگتریــن نقش را در زندگی
انســانها داشته باشد .ذهن انسان مانند چتر
نجات اســت و تنها زمانی کار میکند که باز
باشــد (ذهن باز)؛ جاده زندگی نباید صاف و
هموار باشــد وگرنه خوابمان میبرد .عظمت
خلقت انســان در عملکــرد اعجابانگیز مغز
تجلی پیدا میکند .در زندگی دســت اندازها
نعمــت بزرگی هســتند و نبایــد هیچ وقت
فراموش کرد که دنیا تکرار نمیشود .استرس
و اضطراب اثر بســیار مخربی بر عملکرد مغز
دارند؛ دلیل پرش ذهن و فراموشــی اضطراب
باال اســت .باز بودن ذهن بــه طورکلی یک
مزیت مثبت محســوب میشــود ،همچنین
انعطافپذیری ویژگیای اســت که شــامل
پذیرش انواع گوناگون ایده ها ،اســتداللها و
اطالعات میشــود .این یک توانایی الزم برای
تفکر انتقادی و منطقی است؛ باید دیدگاهها و
ایدههای دیگر را در نظر گرفت .انعطافپذیری
همچنین میتواند شامل سواالت و فعال بودن
در جستجوی اطالعاتی باشد که در باورهای
شما ایجاد میشــود .باز بودن ذهن به معنی
داشتن توانایی در نظر گرفتن دیدگاههای دیگر
و تالش برایعدم تحقیر دیگران اســت حتی
زمانی که شما با آنها مخالف هستید.
مزایای ذهن باز :داشــتن ذهن قوی ،کســب
تجربیــات مفید ،بــه دســت آوردن بینش،
دستیابی به رشد شخصی ،احساس خوشایندی
بیشتر ویادگیری چیزهای جدید.
ادامه در صفحه 6

پوشش سریع رویدادهایی مثل سیلی خوردن
اســتاندار جدید آذربایجان شــرقی در جلسه
معارفه و یا مختل شــدن امکان سوختگیری
در پمــپ بنزینهــا اتفــاق تــازهای در خبر
صداوسیماست که باید آنرا به فال نیک گرفت.
این تغییر رویکرد نشان از تحولی مثبت در خبر
تلویزیونیاست.
روال خبر صداوسیما در مواجهه با رویدادهایی
از این دست ،ندیده گرفتن بود ،چیزی که باعث
میشــد به اعتبار خبر تلویزیونی ضربه بخورد.
چراکه امروز با توجه به گســترش رسانههای
اجتماعی و نرم افزارهای موبایلی ،ندیده گرفتن
رویداد از ســوی خبر تلویزیونی هیچ نتیجهای
جز ضربه به خود خبر تلویزیونی ندارد و آب در
هاون کوبیدن است.
واقعیت این است که دوران یکه تازی و حاکمیت
بالمنازع خبر تلویزیونی به سر آمده است و دیگر
تحریریههایخبرتلویزیونیتعیینکنندهنیستند
که خبر چیســت .ســر در برف کردن و ندیده
گرفتن برای رسانه خبری نوعی خودکشی است.
امروز با گوشیهای تلفن همراه و در نرم افزارهای
موبایلی و پلتفورمهای اجتماعی ،خبر همه جا و
هر لحظه همراه و در مشــت مردم است .خبر،
اجتماعی شده و به طور فزایندهای رویدادها با
«کشف مشارکتی» شناخته میشوند .مردم از
شیوههایی چون موتورهای جستجو ،رسانههای
اجتماعی و به اصطالح جمعآوری کنندههای
اخبار به آن دسترسی پیدا میکنند.
ادامه در صفحه 5

همراهان آفتاب یزد
در واتساپ

با توجه به شرایط کرونایی ،خوانندگان گرامیای که تمایل دارند
میتوانند با ارسال شماره همراه خود به شماره 09213553193
عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرســان واتساپ شوند.
در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگذاری میشود.

عکسها از:میزان

بنزین یارانهای فعال
دردسترس نیست
یادداشت4-

«هجران» و نگاه خودبینانه
به مسئله کار کودکان!
بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

قسمت عمدهای از مسیر هر روزهی خانه تا مطب
را پیاده طی میکنم .در این مســیر یک پل عابر
پیاده وجود دارد ،روی اتوبانی بلند که آشنایی و
رفاقت من با آقا «هجران» کودک ده سالهی کار،
از همینجا شروع شــده است .او در کنج ورودی
پله برقی پل بساط فروش اجناس مختلف مثل،
ماسک ،جوراب ،کاله ،واکس و...دارد.
گاهی با هم گپ میزنیم و گاهی چیزهای مورد
نیازم -مثل ماسک پارچهای یا جوراب -را از اینجا
تهیه میکنم.
هجران پســری موقر ،باهوش و جدی اســت و
کارهایش را با اعتمــاد بهنفس و آرامش خاصی
انجام میدهد که واقعا الهامبخش است.
او درس میخواند و قسمت عمدهی تکالیفش را
سرکار انجام میدهد؛ کاری که بین عدهی زیادی
از کودکان کار رایج است.
اما نکته مهم و حســاس این است که این رویه
نباید چنین امری را پیش چشمان جامعه عادی
و روتین جلوه دهد.
کودکی با این شــرایط و کودکان بسیاری مثل
او باید تمام وقتشــان به بازی و درس خواندن
بگذرد.
کار کردن کودکان اساســا بــا ذات کودکی آنان
منافات داشته ،مخالف تمامی میثاقهای جهانی
در مورد کودک اســت .کودک کار هر چقدر هم
باهوش و پراستعداد باشد به علت شرایط غیرثابت
و ساعتهای طوالنی کار نسبت به بقیه کودکان،
تحت فشار بیشتر بوده ،ابدا در زمینه تحصیلی با
سایرین قابل مقایسه نیست.

بنابرایــن هر چند تحصیل کــودکان حین کار
کردن به دلیل اهمیت مسئلهی آموزش و وجود
اضطرار به خاطر شرایط ،هدف ارزشمندی است،
اما این هدف در طول هدف مهمتری که از بین
رفتن مســئلهی کارکردن برای کودکان اســت
معنــی مییابد و به عنوان مقصــدی نهایی ابدا
پذیرفته نیست.
همهی اینها در حالی است که کودکان کار زیادی
هم هستند که علیرغم شوق زیاد برای تحصیل
به دلیل مشغلهی زیاد اساسا فرصتی برای درس
خواندن ندارند؛ مثال کودکان زبالهگرد جز چند
ساعتی که به خواب و خوردن چیزی میگذرانند،
در اکثر اوقات مشغول زباله گردی در خیابانها
یــا تفکیک آن در گــود و گاراژهای زباله گردی
هستند و آنقدر تن و جانی خسته دارند که حتی
نایی برای فکر کردن و خیالبافی هم ندارند ،چه
برسد به اینکه بخواهند به مسئلهی نیازمند زمان
و تمرکزی مثل درس خواندن بپردازند.
باید به خاطر داشت که زمان به سرعت میگذرد
و در چشــم بر هم زدنی ،کودکان امروز ،جوانان
برومند فردا و صاحبان آینده خواهند بود .آیندهای
که ساختن آن وظیفهی امروز و اکنون همهی ما
است .پیشبینی شرایط اقتصادی و اجتماعی این
کودکان در آینــدهی دور و نزدیک ،اگر کودکی
نکرده و آموزش ندیده باشند ،نگرانکننده است.
این زنگ خطری با صدای بلند برای هشــدار به
تمام جامعه است که متوجه گردد ،اثرات ماتاخر
و بلند مدت مســئلهی کودکان کار میتواند به
اندازهی مسائل فعلی آنها حائز اهمیت و نیازمند
برداشتن قدم و انجام کاری موثر باشد .راههایی
که البته علمی ،عملی و مبتنی بر توانمندسازی
صدکهای آسیبپذیر جامعه ،رفع فقر آنان و با
هدف ازبین بردن مسئله کار کودکان باشد.

ادامه در صفحه 5

در کنار انتقادها و اعتراضها به انتصاب داماد
زاکانی در شــهرداری تهران آن هم در یک
پست نان و آب دار (!) این نکته را لطفا مدنظر
داشته باشید که این موضوع اوال محدود به
شهرداری تهران نمیشود یعنی در شهرداری
سایر شهرها نیز رخ میدهد ،ثانیا صرفا چنین
فاجعهای در شهرداریها صورت نمیگیرد
و در دولــت فخیمه هم چنین انتصابهایی
انجام شده و میشود و ثالثا این ضایعه فقط
شــامل اصولگرایان در قدرت نمیشود و
اصالحطلبان مدعی روشنفکری هم وقتی در
قدرت بودند کم از این انتصابها نداشتند.
آری؛ مشکل ریشهای اســت و ارتباطی به
این نهــاد و آن نهاد و یا این جریان و یا آن
جریان ندارد .هر جا که ثروتی و قدرتی جمع
شــده از این ویژه و رانت خواریها وجود
دارد و هر جریانی که قدرتی کسب میکند
ابتدا به فکر آن اســت که نزدیکان خود را
سر و سامانی دهد.
این درست که این روزها آقایان و خانمهای
به اصطــاح اصالحطلــب داد و قال راه
انداختهانــد ومدام در حال توئیت زدن علیه
این وآن هســتند اما همینها وقتی لیست
رانت خواریهــا در وزارت خانههای مهم
دولت حســن روحانی منتشر شد همزمان
دچار عارضه کری و کوری شــدند و باید
آنان را از زیر قالی پیدا میکردید!
فلذا این ســر وصداها بر سر کسب قدرت
است نه اتالف وحیف ومال بیت المال .اصل
مطلب آن است که چرا من نمیتوانم دخترم،
خواهرم و پسر عمهام را وارد یک شغل نان و
آب دار کنم والغیر.
اگر همیــن االن ماجرا بالعکس شــود و
اصالحطلبــان در شــهرداری و دولــت
قدرت بگیرند دقیقا ورق بر میگردد .یعنی
انتصابهای مسئله دار از جانب اصالحطلبان
صورت میگیرد و همین افرادی که در مورد
انتصاب داماد زاکانی دچار سکوت قبرستانی
شدند فریاد وامصیبتا و وا اسالما سر میدهند.
البته خوشبختانه نه حنای اصالحطلبان دیگر
برای مردم رنگی دارد نه حنای اصولگرایان.
نگاهی به میزان مشارکت انتخاباتی و آرای
باطله گواه این مدعاست .شاید ده یا پانزده
سال قبل تفکیکی میان جناحها از سوی مردم
صورت میگرفت ولی در حال حاضر همه
این آقایان از تاج زاده تا حمید رسایی یکی
هستند فقط متفاوت سخن میگویند؛ حرف
هم که باد هواست!
مراد آن اســت که عرض کنم باید فکری
عاجل برای چنین فســادهایی کرد .با این
بازیهای سیاســی ســخیف راه به جایی
نخواهیم برد و فقط مردم را بیشتر عصبانی
میکنیم .علیرضا زاکانی در میان کاندیداهای
ریاست جمهوری از همه بیشتر علیه فساد و
رانت خواری نطق کــرد ولی داماد خود را
بر باالی مجلس نشــاند .آخرش هم که دید
اعتراضها باال گرفته اعالم نمود که او قرار
نیست از شهرداری حقوقی دریافت کند لیکن
سوال اینجاست اگر واقعا چنین است دیگر
چرا حکم زدید و اگر حکم زدید چرا حکم
افتخاری نیست؟
به واقع نمیدانم باید به کجا دخیل بست تا
این مشکل عظما به صورت ریشهای مرتفع
شود .شما میدانید؟

