سومین روز
مذاکرات وین

سانتریفیوژهای ایران ،مهمترین موضوع حل نشده

2

هربامداد در سراسر کشور
پوتین:

نسخه جدید تلویزیون به مردم برای نخریدن لباس

داراییهای افغانستان باید آزاد شود

آیا مسئولین حاضرند

طالبانسالحنمیخرد

لباسهای پاره بپوشند؟
8

7

پنجشنبه  11آذر1400

تیتر
نماینده مجلس :مراکز مجاز همسریابی
جزو نیاز مردم است

مسئوالنیکه
جامعه را نمی شناسند
علیرضا شریفی یزدی :
در بعضی از نهاد های آموزشــی از این
فعالیت ها در دهه های گذشــته انجام
گرفته اســت و آدم هایی را با یکدیگر
آشــنا کردند و آن هــا ازدواج کردند .
اما مطالعات نشــان داد که متاســفانه
بســیاری از ایــن ازدواج هــا بعدا به
صورت های مختلف با شکست مواجه شد

قیمت در سراسر کشور  3000تومان
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سرمقاله

عقب نشینیشیرین مجلسیها
نسخه اصلی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی برای همیشه به بایگانی رفت؟

درد آب به کنار؛ مدیریت
واکنش محور را چاره کنیم
حمیدرضابوستانی

صفحه 2

امیرمحمودحریرچی:
باید به صورت کارشناسانه وضع موجود
جامعــه مورد بررســی قــرار بگیرد و
براساس آن مداخالت صورت بگیرد .این
نوع طرحها نشــان می دهد که برخی از
مســئولین به دلیل فاصله زیاد از مردم
شناختی از وضع موجود جامعه ندارند و در
رابطه با مسئله بسیار مهم جوانی جمعیت
به این طرح های از پیش شکست خورده
روی می آورند

3
یادداشتها

دورکاری؛ظرفیتها،
سنگاندازیها

موضع قدرت
ومطالبهگری

1

یک بار برای همیشه تکلیف ۹۰را مشخصکنید

صفحه 7

1

رحیم رضاخانی

خبر

ایلهانعمرکهبهمرگتهدیدشده،
خواستارمقابلهبا«اسالمستیزی»شد

عضــو مســلمان مجلــس نماینــدگان آمریکا،
پیغامــی صوتی که در آن به مرگ تهدید شــده
بــود را در کنفرانســی خبــری پخش کــرده و
از نمایندگان خواســت بــا «نفرتپراکنی علیه
مســلمانان» مقابله کنند .به گزارش ایســنا ،به
نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،ایلهان عمر ،از
معدود نمایندگان مسلمان کنگره آمریکا ،مکررا ً
مورد هجوم صاحبنظــران محافظهکار و برخی
از جمهوریخواهان کنگره واقع شــده است؛ این
نماینده ایالت مینســوتا ،معتقد اســت که این
تهاجمها ،عامل اصلی افزایش تهدید شــدنش به
مرگ است .تازهترین نمونه این تهدیدها نیز پس از
آن اتفاق افتاد که ویدیویی از لورن بوبرت ،نماینده
جمهوریخواه آمریکا در فضای مجازی دست به
دست شد؛ ویدیویی که در آن بوبرت ،عمر را عضو
«جوخه جهاد» دانسته و او را به «یک تروریست
حامل بمب» تشــبیه کرد .عمر در یک کنفرانس
خبری گفت« :وقتی یک نماینده کنگره ،همکارش
را عضو «جوخه جهاد» معرفی میکند و داستانی
را جعل میکند که بگوید من ساختمان کنگره را
منفجر خواهم کرد ،این حمله فقط علیه من صورت
نگرفته ،بلکه تهاجمی است که میلیونها مسلمان
آمریکایی را در این کشور هدف قرار میدهد» .عمر
ســپس پیغامی صوتی را پخش کرد که سراسر
توهین و ناسزا بوده و عالوه بر توهینهای نژادی،
عمر را به «سر به نیست» کردنش تهدید کرده بود.
این نماینده گفت که پیغام مذکور ،تنها یک مورد
از صدها پیام مشــابهی است که او از زمان آغاز به
کارش در کنگره دریافت و گزارش کرده است .عمر
گفت که این پیغام صوتــی را پس از آن دریافت
کرده اســت که بوبرت ،در ویدیوی دیگری در روز
دوشنبه ،مجددا به او حمله کرده است.

یادداشت1-

دورکاری؛ظرفیتها،
سنگاندازیها
بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

دورکاری ( )teleworkingنوعی از انجام کار است
که افراد در آن به شــکل انعطافپذیر از نظر زمان
(پاره وقت یا تمام وقت) و از خانه یا ...به انجام امور
محولهمیپردازند.
در جاهاییکه امکان آن روش فراهم باشد ذخیره
چشمگیری در زمان و منابع اقتصادی قابل انتظار
خواهد بود.
ضمن اینکه ایــن روش اثر غیرقابل انکاری نیز در
کاهش بار سیســتم حملونقل عمومی و ترافیک
خواهد گذاشت.
مســئله مهم دیگر این اســت که دولت میتواند
منابع مالی ذخیره شده از محل صرفهجوییهای
اقتصادی ناشی از این روش را صرف حمایت موثر از
قسمتهایی چون امور خدماتی ،امور عمرانی و امور
درمانی و ...بنماید که ناگزیر از انجام کار حضوری
هستند.
پاندمی کرونا باعث شد تا بســیاری از شرکتها،
سازمانها ،دانشگاهها و ...برای انجام امور محولهی
خود به دورکاری متوسل شوند.
مســئلهای که به تدریج کارایی باالی این روش را
نشان داد و باعث جاافتادن فرهنگ آن گردید.
بهطوریکه االن میتوان با جرات ادعا کرد که بعد از
پاندمیکرونا هم میتوان از این ظرفیت ارزشمند به
طور درخور و عملی استفاده نمود.
دانشگاهها یکی از گزینههای اصلی سازگار در این
مورد هســتند که میتوانند در کنــار فعال بودن
قســمتهای حضوری الزم ،بخش عمــدهای از
فعالیتهایشان را به این روش اختصاص دهند.
هرچند میتوان با توجه به پوشش واکسیناسیون

آفتاب یزد
تلفنیآگهی
میپذیرد

09128197782

یادداشت2-
کرونا در مقاطعی چون دکترا  -البته به صورت کامال
محدود و حســاب شده -امکان کالس حضوری و
رابطهی چهره به چهره اساتید و دانشجویان را فراهم
آورد اما شرط عقل و اولویت سالمت و جان آدمها
همچنان حکم میکنــد که تا پایان پاندمی روش
غالب تدریس و تحصیل همچنان دورکاری باشد.
مشــکلی کــه وجــود دارد امــا این اســت که
در قســمتهایی از مدیریــت وزارت علــوم و
دانشگاههای مختلف این باور وجود دارد که کار به
روش دورکاری به اندازه کافی کار نیست!
یعنی در حالیکه هم تعلیم و هم تعلم با این روش
از نظر میزان صرف زمان و انرژی فرقی با شــکل
حضوری ندارد ،بعضی از مدیران تنها حضور فیزیکی
افراد در محوطهی دانشــگاه را «کار» به حســاب
میآورند.
برای جاانداختن بهتر و تقریب به ذهن یک مثال
واقعی شرح داده میشود:
در یکی از دانشــگاههای ُم َ
عظم و مادر کشــور ،از
اساتید خواسته شده است به جای تدریس آنالین
در خانه ،در محیط دانشــگاه حضور یابند و از آنجا
کالس آنالین برگزار کنند!
واقعا چرا باید یک استاد برای اجرای کالسی به طور
آنالین که از خانه یا هرجایی قابل اجرا اســت ،به
محیط فیزیکی دانشگاه بیاید؟ چه مصلحت عالی یا
خواستهی هوشمندانهای پشت این تصمیم است؟
این لجبازی کودکانه البته همینجا تمام نمیشود!
وقتی نبود زیرساختهای انفورماتیک حداقلی باعث
کالپس ســازوکار تحصیل آنالین ،اختالل کار و
تعطیل عملی کالسها میشود که با توجه به تعداد
دانشجویان به معنی هزاران ساعت اتالف وقت است
با به کاربردن حجم تعجببرانگیزی از کاردانی به
عنوان راهحل از اساتید به صورت دستوری خواسته
میشود...

ادامه در صفحه 4

موضع قدرت
و مطالبهگری
رحیم رضاخانی

نخســتین دور گفتگوهــای لغــو تحریمها در
چارچوب نشســت کمیســیون برجام در وین
ظهر دوشــنبه بهوقت وین آغــاز و نمایندگان
جمهوری اســامی ایران و کشورهای  ۱+۴به
همراه نماینده اتحادیه اروپا در این جلسه حضور
یافتنــد .در آغاز دور جدید مذاکرات وین ،ایران
باوجــود همه تخریبها و تهدیدها هم به لحاظ
تکنولوژی و توسعه هستهای قویتر شده است
و هم توانسته از ظرفیتهای منطقهای بهخوبی
اســتفاده کند ،به نظر میرسد به دلیل عملکرد
طرفهای مقابل در نوع نگاه ایران به مذاکرات
تجدیدنظر صورت گیرد .در ضمن نگاه مثبتی
از تغییر نگاه آمریکاییها نســبت به ایران دیده
نمیشود .برعکس شواهد زیادی وجود دارد که
میخواهند مذاکرات به نتیجه نرسد.
زیرا با تغییر رفتار آمریکا در مذاکرات گذشته و
بد عهدی آنها در ادامه روند برجام حال موضع
قدرت در دست ایران است .با وجود آنکه قبل از
آغاز مذاکرات اروپاییها کارشکنی را آغاز کرده و
حتی وزیر خارجه انگلیس با همتای صهیونیست
خود یادداشت مشترک ضد ایرانی منتشر کرد،
اما دستپر مذاکرهکنندگان کشورمان در هتل
کوبورگ باعث شــد رقیب عقبنشــینی کند.
برتری دیپلماتهای کشورمان در سخنان رئیس
مذاکرهکنندگان اروپایی قابلمشاهده بود.
انریکه مورا ،معاون مســئول سیاســت خارجی
اتحادیــه اروپا پس از پایــان مذاکرات در یک
نشســت خبری بــا خبرنگاران از آغــاز دوباره
مذاکرات ابراز خرســندی کرد .مــورا در ادامه

صحبتهای خــود تأیید کرد که تیــم ایرانی
حساســیتهای سیاسی دارد ،و از روز سهشنبه
 ۳۰نوامبر کارگروه رفع تحریمها کار خود را آغاز
خواهد کرد.
یک موضوع بســیار مهم و قابــل توجه این که
پس از ســال ها ،رهبر معظــم و عزیز ما هیچ
دغدغه و نگرانیای نسبت به هیئت مذاکرهکننده
ایرانــی از این جهت کــه در مذاکرات با طرف
غربی بر سر منافع کشور معامله کند ،را ندارند!
درخواســت ملت از دولــت و مجلس ،مقاومت
مقتدرانه در برابر فشــار غرب ،و مقابله به مثل
است:
 -۱سیاســت قطعــی اعــام شــده از طرف
امــام خامنــهای در تمام ابعاد ذکر شــده که
ظرافتهای بســیار دقیقــی دارد و خط قرمز
ماســت ،کلمه بــه کلمه و مو به مــو به طور
شجاعانه اجرا گردد.
 -۲آمریکا باید تمام تحریمها را با هر برچسب و
به هر بهانه و در هر زمانی که وضع کرده است،
برای همیشه و به طور یکجا و در عمل لغو کند.
 -۳آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلمان باید هزینهی
تمام خســارتهایی را که در این شش سال به
دلیل عمل نکردن به تعهداتشان در برجام وارد
کرده اند ،بپردازند.
 -۴کل مطالبات منابع مــا که به دلیل تحریم
مسدود شده یا به هر دلیل دیگر توسط غربیها
پرداخت نشده اســت ،در هر کشوری که باشد
باید وصول گردد.
 -۵هیچ تضمینی به جز اجرای عملی موارد فوق
حتی اگر در سطح کنگره و سنا باشد ،هر چند
الزم است ،اما کافی و پذیرفته نیست.
 -۶انجام این موارد باید دقیقاً مورد راستیآزمایی
طوالنی مدت قرار گیرد.

ادامه در صفحه 4

عکس از :خبر ورزشی

بابک خطی

آقای جبلی! صراحت بیشتری داشته باشید

فراموش نمیکنیم تابســتان امسال که کشور
مطابق معمول ســالهای اخیر با خاموشیهای
گسترده مواجه بود جلسات مربوط به موشکافی
مشکالت صنعت برق نقل محفل هر مسئولی بود.
در خصوص آلودگی کالنشهر تهران نیز همین
مسئله صدق میکند .زمستان که آلودگی بیش از
هر فصل دیگر خودنمایی میکند مسئوالن شهری
از شهرداری گرفته تا شورای شهر و فرمانداری
بیوقفه جلســه برگزار میکنند .آنها مرتب به
رســانهها گزارش میدهند به این امید که مردم
بپذیرند مسئوالن به فکر حل مشکل آلودگی هوا
هستند .در تایید ادعا همین بس که عبارت «جلسه
کارگروه آلودگی هوا» از عبارات پرتکرار توسط
صداوسیما در فصول سرد سال است.
خروجی جلسه مســئولین نگران از وضعیت
آلودگی ،انواع متنوعی از تصمیمات اســت .از
جریمه خودروسازها گرفته تا ممنوعیت صدور
مجوز برای تردد خودروهــای آلوده و افزایش
ساعت طرح ترافیک .فارغ از اینکه جلسات تا
چه حد مفید بوده و مصوبات آن چقدر اجرایی
میشود باید پرســید که چرا مسئوالن فقط در
زمستان نگران آلودگی هوا هستند؟ احتما ًال بتوان
تایید نمود که در تابستان کمتر خبری از جلسات
مسئولین در خصوص حل مشکل آلودگی هوای
کالنشهرها به گوش میرسد
از این واقعیت تلخ میتوان دو نتیجه گرفت .اول
اینکه پیگیریهای مسئوالن فقط مقطعی و تا حد
زیادی جنبه تبلیغاتی دارد .دوم اینکه هم انتصاب
مدیران دولتی و هم اقدامات آنها بیش از آنکه
فعال باشد ،واکنشی است .صد البته که منظور
شخص ،دولت یا حزب خاصی نبوده و نیست.
رویه های تصمیم ســازی و انتصاب مدیران در
اغلب موارد از عقالنیت خاصی پیروی ننموده و
سرشار از روزمرگی است.
داســتان آب ،اما در کشور ما دیر یا زود به یک
قصه پر غصه بدل خواهد شــد .هرچقدر بتوان
بحران برق ،گاز و آلودگی را با برگزاری جلسات
نمایشی از سالی به سال دیگر موکول کرد ،کمبود
آب شوخی بردار نیست .از کارون و زایندهرود
که خروش آنها روزی لرزه بر اندام گردشگران
میانداخت امروز جز یک بستر خشک چیزی باقی
نمانده است .این مشکل بیش و کم در همه کشور،
مردم سرزمینمان را آزار میدهد.
در حوزه آب ،تبدیل مدیریت واکنشی به مدیریت
فعال از جمله تصمیماتی است که به هیچوجه
نباید مورد چشمپوشی قرار گیرد .مدیریت فعال
یعنی به جای درمان مشکالت بخش آب با اتخاذ
تدابیری زمینه جلوگیری از بروز یک مشکل فراهم
گردد .امروز دیگر از سبک مدیریتی که کارون و
زاینده رود را پرآب تحویل گرفت و دشــتی از
خاک تحویل داد نمی توان انتظارداشت فراهم
آورنده زمینه برون رفت از وضع موجود باشــد.
افسوس بسیار که این طرز تفکر همچنان با قدرت
جوالن میدهد.
الزمه تحول و عبور از این بحران وجود مدیرانی
اســت که رویه هایی متفاوت از گذشــته را
در پیش بگیرند .اکنون نیازمند به افرادی هستیم
که تخصص ،دورنگری و کاردانی آنها بتواند
شرایط را برای برون رفت از این وضعیت فراهم
سازد .شاید کوچکترین خدمت مسئوالن اجرایی
به مردم خسته از خشکسالی این باشد که حوزه
آب را جوالنگاه سیاسی کاری قرار ندهند و اخذ
تصمیمات در این حوزه را به افراد کاردان بسپارند.
بدون تعارف ،هزاران سازمان ،نهاد و شرکت یا
موسســه در این کشور وجود دارند که پذیرش
مســئولیت در هیچ کدام از آنها به اندازه قبول
مدیریت در حوزههای مرتبط با آب پر ریســک
و خطرناک نیست .وقتی امسال مرحوم کردوانی
نه تنها هیچ مســئولیت مدیریتی در حوزه آب
نداشته بلکه به توصیههای دلسوزانه و تخصصی
آنها نیز کوچکترین توجهی صورت نمیگیرد،
این حس القا میشود که آینده و سرنوشت مردم
اهمیت چندانی برای مسئوالن ندارد.
اگرچه میتــوان پذیرفت که دولت فعلی نقش
چندانی در بحرانهای مرتبط با آب نداشــته و
مشکالت آبی کشــور ما ریشــه در  ۵۰سال
گذشته دارد ،اما از این واقعیت نباید بگذریم که
دست اندرکاران قوهمجریه اگر بخواهند بر سبک
و سیاق سابق مدیران حوزه آب را عزل و نصب
کنند شریک وضع موجود خواهند بود.
انتصابات بیضابطه سبب گردیده در کشور ما
به جای تمرکز بر حل ریشه ای مشکالت منابع
آب ،تنها به درمان سطحی عوارض آن پرداخته
شود .به همین دلیل اســت که امروز خطراتی
از جمله نشســت زمین ،خشکی رودخانهها و
دریاچهها ،تحلیل سفرههای آب زیرزمینی ،کوچ
اجباری ،طوفانهای شن و نمک در جای جای
کشور بیش از همیشه مردم را رنج میدهد.

