علی اکبر صالحی:

موحدی کرمانی:

برجام از هم بپاشد

مسئولی

حلنمیشود

منافق است

مسئلهکرهشمالی
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هربامداد در سراسر کشور

بررسی پیشنهاد محسن رضایی و علی مطهری در مورد میانمار؛

تشکیلناتواسالمی
امکان پذیر است؟
3

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

به وعده خود عمل نکند

گفتگویتلفنیامیرقطروولیعهدعربستاننافرجامبود

پادرمیانیناموفق
ترامپ

3

یکشنبه  19شهریور 1396
ناجا تشریح کرد

چرا به دو کولبر
شلیکشد؟!
5

کنگره حزب اتحاد ملت برگزار شد

ابقایشکوریراد
2

تشکرموالناعبدالحمید

از پاسخ مقام معظم رهبری
2
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احیای
بانوی اول
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پیچاندنخبرنگار
به روش
شهرداری منطقه 14
4

مجید ابهری =رفتارشناس

تغییرات اجباری به دنب��ال تحوالت اداری
امری اجتنابناپذیر بوده اما میتوان در این
جابهجاییها حداقل زیان مالی و انس��انی را
به تش��کیالت و جامعه وارد کرد .متاسفانه
براساس یک س��نت غلط اجرایی ،بعضی از
مدیران ارشد تصور میکنند که همزمان با
جابهجاییهای شغلی باید تغییرات گسترده
و اساس��ی در س��ازمان خود ایج��اد کرده و
نیروه��ای جدید به جای مدی��ران قبلی به
کار گمارند .این گفت��ار هر چند خطاب به
ش��هردار تهران اس��ت اما میتواند در مورد
همه مدیران عالی در تشکیالت اداری کشور
مفید واقع ش��ود .رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی ،مدیران تابآور را موفقترین
نیروها ارزیابی کرده و رش��د س��ازمانی در
پرتو مدیریت آنها را امری نزدیک به قطعی
میدانند .تابآوری یک مدیر یعنی توانایی
بازگشت به سوابق مثبت گذشته و رو به رو
شدن موفقیت آمیز با چالشها و مشکالت
پیش رو .اما در صورت ضعف سازه تابآوری
حرم��ت خود تضعیف و مقابله با تجربههای
منف��ی و اف��راد ناس��ازگار بس��یار ناکارآمد
میش��ود .هر مدیر ارشد هنگام ورود به یک
س��ازمان جدید با چند دس��ته از کارکنان
رو به رو میشود:
ال��ف :کارکنانی که به دلیل هنجارش��کنی
س��ازمانی ،کمکاری و ع��دم توانایی تطابق
ب��ا قوانین و مق��ررات از مس��ئولیتها کنار
گذاشته شده یا دچار تنزل سازمانی شدهاند.
ب :کارکنان��ی که ب��ه هر دلی��ل در دوران
مدی��ران قبل��ی ،عرصه ورود به س��ماتیک
اجرایی را نداشته و اکنون فرصت را مناسب
مییابند.
ج :انگشت شمار افرادی که در هر سازمان با
نزدیک شدن به مدیر جدید و بدگوییها از
افراد دیگر و خودشیرینی کردن قصد ورود
به حلقه نزدیکان را داشته که این گونه افراد
به زودی شناخته میشوند.
د :کارکنان��ی که ب��ه دلی��ل مخالفتهای
منطقی یا تواناییهای ممتاز کنار گذاش��ته
ش��دهاند و هیچگاه حاضر به خود مطرحی
نیس��تند و صرفا براس��اس نیازه��ای مالی
حضور اداری و فیزیکی دارند.
ه��ر س��ازمان عموم��اً و ش��هرداری تهران
خصوصا یک س��ازمان تخصصی و گسترده
است که به علت تنوع اهداف و وظایف نیاز
به آرامش روانی ،تاب آوری اجرایی ،اعتماد
س��ازمانی ،روابط دوس��تانه متقابل و ایجاد
فضای خوشبینانه دارد .صرف نظر از بعضی
تغییرات ،این اعتماد باید در فضا ایجاد شود
که قصد مقابله با کارکنان به خاطر خدمت
در دوران مدیران قبلی وجود ندارد؛
ادامه در صفحه16

سید علیرضا کریمی  سردبیر

 -1رس��م ش��ده وقتی میخواهیم در مورد
یک��ی از اتفاقات در آمریکا ،س��خن بگوییم
باید قبل از آن دلیل بیاوریم که اوال دلبستگی
خاصی وجود ندارد و ثانیا چمدان پولی هم
به دفتر روزنامه ارسال نشده است.بلکه صرفا
برحسب وظیفه مطبوعاتی ناچاریم همانطور
که بدیها را متذکر میشویم و میگوییم اگر
بعضا خوبیهایی هم رخ داد آن را به عرض
برسانیم چرا که میتواند برای ما نیز آموزنده
باش��د .فلذا «ح��رف» درنیاوری��د که فالنی
مواجب بگیر اجانب شده است.
-2اخیرا ویدئوی کوتاهی در فضای مجازی
دست به دست میشود که جالب توجه است.
در ویدئوی فوق پنج رئیس جمهور پیش��ین
آمریکا به مناس��بت توفانه��ای اخیر در این
کشور(ایالت تگزاس) و...
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آقای شهردار
محاصرهنشوید

درخواست برای
ساخت یک کلیپ

رئیس جمهور گفته است «نشد» که وزیر زن معرفی نماید .از این رو «آفتاب یزد به ایشان پیشنهاد میدهد»
شرایطی را فراهم سازد که همسر وی ظهور و بروز بیشتری در محافل اجتماعی و فرهنگی داشته باشد

سوژه خوانندگان:
گالیه از بی نظمی در بازار گل شهید محالتی

یادداشت

سرمقاله

حسن روحانی و همسرش -طرح :آفتاب یزد -آرش دیوانپور

نجفی :دیروزمنکر
امالکنجومیبودند
امروزدلواپسشدهاند

آفتاب یزد – مریم علیزاده منصوری :زمانی که فهرست 17نفره
وزرای پیش��نهادیاش را منتشر کرد ،فریادها و بانگهای پرشور و
هیجانش پیرامون وزارت زن��ان در میتینگهای انتخاباتیاش ،در
گوشها طنین انداز ش��د چراکه با مروری بر اسامی ،نامی زنانه در
مقابل عنوان وزارتخانهها یافت نشد .در نهایت هم برای به سرانجام
رس��اندن ناامیدی و دلس��ردی اس��تیال یافته بر نیمی از جمعیت
ای��ران ،در حضور وکالی ملت در مجلس ش��ورای اس�لامی اذعان
کرد« :خیلی دلم میخواس��ت حداقل سه وزیر زن داشته باشیم و
گزینههای آن نیز انتخاب شده بود اما نشد»...
در چنین ش��رایطی که «نش��د  ،»....میتوان حسن روحانی رئیس
جمهوری کشور را مورد خطاب قرار داد و عنوان کرد که دستکم
برای نشان دادن حمایت خود از زنان کشورش و همینطور به تصویر
کش��یدن تمایلش به حضور آنان در بطن جامعه ،از اهل بیت خود
ش��روع کند و از آنها برای حضور پررنگ و چش��مگیر در جامعه،
دعوت به عمل بیاورد؛ همچون سرزمینهای دیگر در این کره خاکی
که همس��ران روسای جمهور و نخست وزیران کشورها ،دوشادوش
شوهران قدرتمندشان حرکت میکنند و گاه در نقش مکمل و گاه
هم به صورت کامال مستقل به ایفای نقشهای سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی میپردازند.
البته باید خاطرنش��ان کرد که گزاره مذکور جامه «مطالبه» به تن
ندارد بلکه ردای «پیشنهاد» پوشیده است چراکه حسن روحانی و
همسر او صاحبه عربی کامال مختار هستند تا برای در کنار هم قرار
گرفتنشان در جامعه تصمیم بگیرند.
اما یک تصویر در تاریخ این مرز و بوم ثبت ش��ده اس��ت که در آن
نقش ش��خصیتی سیاس��ی در بزنگاه انتخابات ریاس��ت جمهوری
س��الهای قبل که در کنار ردپایش ،ردپای کفشهایی زنانه نیز به
چش��م میخورد .در آن مقطع زمانی این تصویر با قواعد حاکم بر
سپهر سیاست ایران همخوانی نداشت و اعجابآور مینمود اما بنا
به باور نصرت رحمانی ش��اعر گرانقدر معاصر ،آنها «اتفاقی بودند
که افتادند» .به هر روی ،حس��ن روحانی میتواند رهرو این مسیر
باشد و مشارکت همسرش  ،صاحبه عربی در فعالیتهای اجتماعی
و فرهنگی را بطلبد تا به نیمی از مردمان کش��ور ثابت کند که به
توانایی و حضور زنان در مناصب کالن کشوری ایمان و اعتقاد دارد.
بانوان نخست شش قاره
از ینگه دنیا و قاره س��رخ گرفته تا قاره سبز و سرزمین الماسها و
پهناورترین خشکی جهان ،همگی دارای منصبی غیر رسمی به نام
« بانوی نخست» هستند .تفاوتی هم نیست میان سرزمینهای در

حال توسعه ،توسعه یافته و ابر قدرت .در کلیه آنها اگر سرانشان
زنی نباشد ،در کنار نام مردان رئیس جمهوری و نخست وزیر ،اسم
همسرانش��ان نیز دیده میشود .زنانی که روی دیگری از سیاست
را ب��ه نمایش میگذارند و چه��ره قدرت را با حضور پویا و عملکرد
خود تغییر میدهند .حتی اصول اعتقادی هم مانعی برای فراگیری
حضور بانوان اول در مجامع نبوده است.
به طور مثال در کشور جنگ زده سوریه ،اسما االسد بانوی نخست
این کشور ،حضوری فعال در محافل اجتماعی این کشور دارد .او در
بسیاری از مواقع با بهره گیری از شبکههای اجتماعی به اعالمنظر
پیرامون مس��ائل سیاس��ی ،اجتماع��ی ،فرهنگی و حتی ورزش��ی
میپردازد ،به طوری که پس از بازی اخیر ایران و سوریه ،در صفحه
اینستاگرام خود نوشت« :آن چیزی که ورزشکاران ما محقق کردند
افراشتن پرچم سوریه در میادین بینالمللی در شرایطی است که ما
سالهاست در بحران به سر میبریم .این خود به تنهایی نوعی دفاع
از سوریه در مقابل تعرضات به حساب میآید ».این حضور میتواند
مبین آن باش��د که همسر ش��خص اول کشور ،محصور در خانه و
به دور از اجتماع نیس��ت بلکه او نیز همانند سایر مردمان کشور به
فعالیت میپردازد.
در ادامه ،ش��ش بانوی نخس��ت از ش��ش قاره جهان برگزیدهایم و
بخشی از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی آنان را به رشته تحریر
درآوردهایم .الزم به ذکر است که گزینش این زنان ،به شکلی رندم
بوده و نگاه خاصی برای انتخابشان اتخاذ نشده است.
لوسی ترنبول()Lucy Turnbull AO

لوسی ترنبول ،همسر بیست و نهمین نخست وزیر استرالیا ،ملکوم
ترنبول اس��ت .یک « زیست پزشک و خَ ّیر» که امروز عنوان بانوی
نخس��ت استرالیا را به دنبال خود یدک میکشد .لوسی که همتای
فکری ،تجاری و خِ َردی ملکوم اس��ت ،تاریخچه طویلی از خدمات

اعالم آمادگی چسب هل
برای استخدام۱۰هزار میانماری!

خلی��ل نظری مدی��ر عامل چس��ب هل
در ادام��ه اظه��ارات جنجالی خود ،ضمن
آمادگ��ی ب��رای اس��تخدام مس��لمانان
روهینگیا ،پیش��نهاد کرده ایران به آنها
پناهندگی دهد.
درای��ن پی��ام آم��ده اس��ت کارخان��ه
چس��بهل آماده اس��ت برای حمایت از
مس��لمانان میانمار  10هزارنفر که حدود
2500خانواده میشود را استخدام کند و
هزینه اولیه اسکان آنها را پرداخت نماید و
از دولت محترم درخواست قبول پناهندگی
ای��ن ب��رادران و خواه��ران مس��لمان را
سریعا دارد.
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اجتماعی و موفقیت تجاری مس��تقل از همسرش دارد  .موفقیتش
در فعالیتهای تجاری به گونهای است که گاه فراتر از امور شخصی
 ،به درون تجارت راه یافته اس��ت .از همین روی ،میتوان او را یک
بیزینس ُومن ( )business womenتوانا نام نهاد .همین ویژگی
لوسی موجب شده اس��ت تا او همراه با همسر نخست وزیرش ،در
همایشها و نشستهای اقتصادی همواره حضور یابد.
اوال مارگارتا لوفن()Ulla Margareta Löfven

«اوال مارگارتا لوفن» همس��ر استفن لوفن نخست وزیر سوئد و یک
سیاستمدار سوئدی است « .اوال» و استفن هر دو عضو حزب سوسیال
دموکرات سوئد هستند و اس��تفن رهبری این تشکیالت سیاسی را
عهدهدار است .هر دوی آنها به موسسه «»Hägglunds & Söner
شاخهای از اتحادیه تجارت آزاد اروپا تعلق دارند« .اوال» در فعالیتهای
اقتصادی چهرهای شناخته شده است و در بیشتر میتینگهای نخست
وزیر سوئد همسرش را همراهی میکند.
اَکی آبه ()Akie Abe
«اَکی آبه» همسر  55ساله نخست وزیر ژاپن  ،شینزو آبه است .به
جرات میتوان اَکی را زنی پر نفوذ در عالم سیاست کشور گلهای
آفتابگردان دانس��ت .او که به حزب دموکرات ژاپن تعلق دارد ،در
بسیاری از مواقع نسبت به سیاستهای همسرش معترض است و
این اعتراض خود را هم اعالن میکند .زمانی تالش شینزو آبه برای
به کار انداختن دوباره نیروگاههای هس��تهای ،که بخشی از راهبرد
رش��د اقتصادی ژاپن بود ،با مخالفت جدی همس��رش مواجه شد
بهطوریکه اَکی آبه در اینباره گفت« :من مخالف انرژی هستهای
هس��تم و فکر اس��تفاده از آن قلبم را به درد میآورد .ژاپن به جای
فناوری هستهای ،به صادرات انرژیهای تجدیدپذیر بپردازد».
ادامه در صفحه 15

یادداشت

تقديم به مادر
شهيد حسن جنگجو

دکتر سولماز رضایی

آقای شهردار
محاصره نشوید

مجید ابهری

سیمای زنی
بر درگاه بهشت!

سیمایزنی
بر درگاه بهشت!
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1

1

یادداشت

امید مافی

جی��ران  ٣٤س��ال پل��ک ن��زد.از روزی که
کبوت��رش رفت ،میان س��ایهها و کابوسها
س��رگردان بود .جیران ص��دای چکمه تمام
سربازان را به خاطر سپرده بود و میدانست
گم گشته اش دیر یا زود مادر را به آرامشی
ابدی دع��وت خواهد کرد.آن��ا در همه این
س��الها دلش را از دامنه س��هند به پش��ت
خاکریزه��ا راهی کرده بود و برای رس��یدن
پیکر پس��رکش روزه��ا را ش��ماره میکرد.
چه س��خت بود اما بوییدن پیراهن پسر در
جارختی و واک��س زدن کفشهایش،وقتی
هیچ خط و خبری از استخوانهای طفل گم
شده به دستش نمیرسید.جیران  ٣٤سال
خون گریست و با حسرت به تمام دامادهای
تبری��ز نگاه کرد.جیران یک عمر مرد و زنده
شد و ش��رحه ش��رحه در برابر قاب عکس
پس��رش نشس��ت و دم نزد.البد میدانست
س��ربازش ب��ا رختی از کرب��اس و مرجان و
صدف یک روز برخواهد گشت و جگر تشنه
مادر را س��یراب خواهد کرد.البد همه چیز
را میدانس��ت که تا لحظه رس��یدن حسن
سینه پردردش از هوا انباشته بود و چشمان
بیس��ویش آکنده از آرزوی لقا .بمیرم برای
شتک سرشک غلطانت آنا .بمیرم...
ح��اال که پ��س از این همه س��ال حس��ن
برگشته،فرصت برای جاودانگی مهیا شده و
جیران میخواهد یک دل سیر بخوابد.تبریز
در مه فرو رفته بود که غبار پیراهن سربازش
را طوطیای چشمانش کرد و تمام .با آمدن
پس��ر،مادر برای همیش��ه غنود تا زین پس
رویا ببین��د و دیگر خوابش با صدای چکمه
سربازان آشفته نگردد.
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