باز هم قصور پزشکی
گریبان مردم را گرفت؟

تکذیب واقعیت جدا شدن سر نوزاد هنگام تولد
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السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین

نامه کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به وزیر علوم

رهبرمعظم انقالب:

پیشنهادهای۱۴گانه

مسیرطیشدهانقالب،

آموزشعالیکشور

نشانمیدهد

برای بهبودوضعیت
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حضور دو میلیون
زائر ایرانی
در راهپیمایی اربعین

کیهان جان!

نازکنارنجینباش

ی
سید علیرضا کریم 
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مویه برای
رفتن اوسط

پشت پرده تغییر استاندار سیستان و بلوچستان
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تکذیب حضور
عضو شورای شهر یزد در جلسات

تاکید سپنتا برآرامش
3

درمان بیماری پروانهای
برای اولین بار

سوژهخوانندگان
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گالیه و انتقاد خوانندگان آفتاب یزد
از عدم اجرای تعدیل مدرک در وزارت نفت

آفتاب یزد تحوالت چند روز اخیر در منطقه را بررسی نموده است

مقطعحساسکنونی

چراتعدیل
مدارکتحصیلی
متوقف شده است؟
6

یادداشت1-

روابط عمومی
علم تا عمل

ناصر بزرگمهر

سالها قبل وقتی تازه جنگ تمامشده بود،
در مجله فرهنگی «روزگار وصل» یادداشتی
با این مضمون نوشــتم :برای کی بنویسم؟
برای که بگویم؟ چــرا بگویم؟ چه بگویم؟
از کجا بگویم؟ چگونه بگویم و اگر گفتم یا
نوشتم چه خواهد شد؟ چه تأثیری خواهد
داشــت؟ مگر اینقدر گفتند و یا نوشتند
چه شد؟ حاال در مورد روابط عمومی و جایگاه
آن چه بگویم و چه بنویســم که تأثیری بر
جامعه و خصوصاً دولتمردان داشته باشد؟
چه میتوان در مورد روابط عمومی گفت و
نوشت که کسی تا امروز نگفته باشد؟ از من
خواستهاند در مورد روابط عمومی از علم تا
عمل بگویم و بنویسم.
در یادداشــتی دیگــر ،یکی از ســادهترین
پاســخها در برابر این سؤال که میپرسند
روابط عمومی یعنی چه؟ را نوشته و پاسخ
دادهام.
پاســخ این اســت که بعضــی میگویند:
نمیدانیم ،اما روابط عمومی واقعیتی است
که ظاهرا ً خیلی الزم اســت ،مهم اســت و
همهجا به درد میخــورد .این مهم بودن را
وزیرووکیلورئیسجمهورومدیرکلوبانکدار
و مهمانــدار و هتلدار و همه و همه میدانند،
یدانندکهروابطعمومیخیلیالزماست.
همهم 
آنقدر الزم اســت که بعضی از آقایان وزرا
و مدیران ،از دامپزشــک تا گیاهپزشک ،از
قصاب تا بقال ،از با کاره تا بیکاره را که البته
مشاغل مهم و ارزشمندی است در جایگاه
مدیرکل روابط عمومی و رئیس و مشــاور
روابط عمومی گنجانده و میگنجاند ،اما از
دانش ارتباطات و فارغالتحصیالن این رشته
استفاده نمیکنند.
آیا اهمیت از این بیشتر میشود؟
یکصد سال از دانش کالسیک معاصر روابط
عمومی در دنیا و چند هزار سال تاریخی به
بلندای آدم و حوا و  60 ، 7۰سال از روابط
عمومی علمی در کشور خود ما با  ۵۰سال
حضور دانشگاهی رشته ارتباطات و چه و چه
میگذرد اما هنوز هم در دولت و بسیاری از
سازمانها ،مدیران ،افراد بیکاره را روانه اداره
روابط عمومی میکنند.
درد از این بیشتر؟
اما اگر اینها را نگوییم ،ننویســیم ،نگویند،
ننویسند ،اگر این سمینارها و همایشها هم
نباشد که دیگر فاتحه روابط عمومی را باید
ب ه طورجدی خواند.
یک مرد غیرتمند عشایر در خیلی سالها قبل
به یک مقام عالیرتبــه که برای بازدید به
منطقه محروم آنها رفته بود و...
ادامه در صفحه 16
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تحوالت قابل تأمل چند روز اخیر:

استعفای سعدحریری و حصر در عربستان ،حمله موشکی یمن به ریاض ،اظهارات مکرون در مورد مذاکرات پسابرجامی پس از مذاکره با بنسلمان،
حضور ترامپ در چین و عقد قراردادهای مهم با این کشور ،سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران طی هفته جاری و ...

صفحه 15

یادداشت2-

یزد
با استاندار جدید

سید حمید کالنتری

از اولین روز هفته استاندار جدید یزد بر مسند
استانداریخدمتخودراآغازوآقایمیرمحمدی
جای خود را پس از چهار سال و اندی به آقای
محمود زمانی قمی دادند .الزم است به رسم ادب
از زحمــات ،تالش هــا و صبوریهای آقای
میر محمدی قدردانی و به آقای زمانی خیر مقدم
بگوییم .امید اســت ایشــان بتواند با تجارب
فراوان و متنوعی که در مسئولیت استانداری و
مدیریت اجرایی چند استان داشته است توفیق
یابد با مشارکت نیروهای خوش فکر و متعهد و
ایجاد فضای محبت و همکاری ،فضای تحول
و تحرک در جریان اجرایی و اقتصادی اســتان
فراهم سازد .آنچه اهل نظر و تجربه میگویند
امروز اســتان یزد بیش از هر چیز به انگیزه و
نشاط برای کار و تالش و کارآفرینی و تحرک
نیاز دارد و انتظار می رود که استاندار محترم با

کیهان جان!
نازکنارنجینباش

ادامه از همین صفحه:

علیرغم تیترهای گزنده و زمخت شــان و
اخبار ویژه ای که هر روز به خورد خلق اهلل
می دهند و داخل آن در افشانی های عجیب و
غریبمیکنند،دلنازکیدارند.خیلیهمنازک.
آن قدر نازک که برای دو روز توقیف ناقابل در

این نگاه برنامه اجرایی خود را بدون فوت وقت
آغاز نماید .بدیهی است در چند ماه گذشته و
به ویژه پس از شــروع کار دولت دوازدهم که
اســتان در تکاپوی آمدن اســتاندار جدید بود
بحث و گفتگوهای زیادی در محافل و مجالس
مختلف و بین جریان های سیاسی و گروه های
اقتصادی و مدیران دستگاه ها جاری و ساری
بــود و نقطه نظرات و دیدگاه های متفاوتی به
دولت و وزارت کشور منعکس می شد تا اینکه
باالخره هفته گذشته با انتخاب استاندار توسط
دولت این گفتگوها به پایان رســید و یا اگر در
گوشه و کنار هنوز بعضی نقد و نظرهایی دارند
به مرور خود را با تغییر و تصمیم دولت هرچند
که بر نقد خویش باور دارند ،هماهنگ و همراه
می سازند.
با شناختی که طی سالیان متمادی و مراودات
کاری و دوستانه ای که با آقای زمانی داشته ام
ایشان را مدیری فهیم ،باتجربه ،متعهد ،مردمی،
اصالح طلب ،متدین و متواضع می شناسم ،که
نظر و برنامه روشنی برای پیشرفت و توسعه یزد

دارد و احترام ویژه ای برای مردم سخت کوش،
خالق و متدین دارالعباده و بزرگان استان قائل
است.
از همه گروه های سیاسی و اجتماعی ،از تشکل ها
و سازمان های غیر دولتی ،از بزرگان و موثرین
حوزه و دانشــگاه ،صنعت و بازار و از نخبگان و
جوانان و مدیران و کارکنان اداری انتظار می رود
با توجه به شرایط حساس امروز کشور و توجه
به همه محدودیت ها و منابع اعتباری و بودجه
ای از طرفی و وجود مشــکالت فراوان ناشی از
تحریم و بیکاری و چالش های مهمی چون آب
و محیط زیست و چالش صندوق ها و بانک ها
از طرف دیگر ،همگی دســت یاری و همکاری
به هم دهند و در جهت رشــد و اعتالی هرچه
بیشتر و بهتر استان تالشو عقب ماندگی ها را
جبراننمایند.
مزیدبرضرورتهایفوقالزماستبهفرصتهای
بزرگ استان به ویژه ثبت جهانی شهر یزد که
می تواند تحولی بزرگ در حوزه گردشــگری،
اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد کند توجه نمود.

بهره مندی از نیروی انسانی با استعداد و آماده و
جوانان و نخبگان استان به ویژه تقویت آموزش
و پرورش و آموزش عالی و اعتالی دانشگاه ها
و مراکز علمی و تحقیقاتی و اجرایی شدن طرح
ها و برنامه ها و کریدر علم و فن آوری استان
از دیگر نکات مهمی اســت که مدیریت جدید
استان قطعاً در برنامه ریزی خود مورد عنایت
قرار خواهد داد.
آقای اســتاندار در صحبت های کوتاه خود در
مراســم تودیع و معارفه به درستی بر ضرورت
مشورت با مدیران و استانداران سابق و صاحبان
فکر و اندیشه در استان که یزد بحمداهلل فراوان
از این نعمت برخوردار اســت تأکید نموده اند.
بدون شــک باز نمودن عرصه و فضا برای طرح
ایده ها و نظرات و جلب مشــورت و مشارکت
اهل نظر و تعهد ،بهترین پشتوانه برای توفیق
هرچه بیشتر مدیریت جدید استان خواهد بود.
البته الزم است توجه داشت که زمان به سرعت
درگذر است و باید از همه فرصت ها به خوبی
بهره گرفت.

حال دوختن آسمان به زمین هستند.شاید الزم
باشد اســاتید کیهانی ما ،یک دوره آموزشی
را در معیت خبرنــگاران و روزنامه نگاران
مستقل و اصالح طلب بگذرانند تا حرفه ای تر
عمل نمایند.کسی از بیرون به ماجرا نگاه کند
و واکنش های کیهانی کیهان نشینان را بنگرد
می پندارد ژورنالیست های ایرانی بیش از حد
نازک طبع هســتند.این درحالیست که تمام
آمارهای بیــن المللی و داخلی ،حاکی از آن

است که میزان مقاومت و بردباری خبرنگاران
ایرانی بی مثال است و در بزنگاه های حساس و
سخت خم به ابرو نیاورده اند.فی المثل دوستی
را می شناسم به محض آن که رسانه شان به
محاق توقیف می رود دســت اهل و عیال را
می گیرد و می رود شــمال و خوشگذرانی!
یعنی می خواهم بگویــم در این حد آبدیده
شدیم ما!اکنون واقعا دو روز توقیف ،ارزش
اینهمهیقهدرانیدوستانکیهانیراندارد.چشمبه

هم بزنند می آید و می رود.از دیگر ســو،این
همه منتشر نمودند چه گلی زدند که در این
دو روز نمی توانند!یا کدامیک از این «سندهای
غیرقابل انکار» در سال های اخیر منتشر شده
تا به یکی از خبرهای ویژه ایمان بیاوریم؟من
حیث المجموع می خواهم بگویم توقیف یک
رسانه به خودی خود خوب نیست و جانکاه
است اما این مورد دیگر این همه ادا و اطوار
نمیخواهد!

انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم زهرا اقتداری
همراهــان و خواننــدگان آفتــاب یــزد میتوانند مشــکالت،
دغدغههــا و مشــاهدات خــود را در قالب ســوژه بــا روزنامه
در میان گذاشــته تا خبرنــگاران آفتاب یزد آنهــا را پیگیری
و منتشــر نماینــد .البتــه تــا پیــش از ایــن ســتونهای پیام
مردمیروزنامــه ،منبع مهــم و غنی چنین ســوژههایی بوده اما
آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجم تر
از قبل به این مهم بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و
سوژههای خود را از طریق پیامک  3000141428و یا تلگرام
 09213553163ارسال نمایند.

درگذشت همشیر ه گرامیتان را به شما
و خانواده محترمتان بویژه همکارمان
ســرکار خانم حمزهنیا تســلیت عرض
نموده ،بــرای آن مرحومه آرامش ابدی
و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی
خواستاریم
روزنامه آفتاب یزد

سردبیر

رفیق را باید در مسافرت شناخت کیهان را
هنگام توقیف!از روزی که مقامات ذیربط
اعالمنمودندروزنامهمعروفمحافظهکاران
به خاطر آن تیتر شاذ باید دو روز (امروز
و فردا) توقیف شــود رئیس و مجموعه
روزنامه مذکور به همراه همفکران شــان
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بلوایی
به راه انداخته اند دیدنی و حیرت انگیز.
هرکس نداند گویی این جیغ های بنفش
حاصل دو سال توقیف است نه دو روز.اما
به هرحال این موضوع نشان داده دوستان
کیهانیما...

ادامه در همین صفحه

درصفحه شبکهبخوانید

وزیر علوم راه عاشقی را نشان داد

چگونهالکی
عاشقنشویم!

12
نکته

سخنی با
وزیر محترم ارتباطات

رضا دیهیمی *
جناب آقای جهرمــی زمانی که حضرتعالی به
عنوان وزیر ارتباطات از ســوی نمایندگان خانه
ملت برگزیده شدید بســیار خرسند شدیم از
این که شخصی به عنوان متولی این امر انتخاب
شده است که زیر و بم کار را بلد است و به تمام
مشکالت این صنف آگاه ،بی شک همان طور که
از ماه ها قبل کارشناسان نیز پیش بینی کرده
بودند که در زمان اجرای طرح با دو مشکل مواجه
می شویم؛ یکی گرانی و دیگری کمبود گوشیها
در سطح عرضه با وجودی که بارها همکاران بنده
نیز در کمیسیون تخصصی کشور این موضوع را
یادآوری کرده بودند ،هم با گرانی مواجه شدیم و
هم با کمبود گوشی در بازار.
با توجه به مشاهده چنین مشکالتی که از قبل
هم پیش بینی شــده بود از حضرتعالی انتظار
داریم که با اجرای طرح رجیســتر ،صنف ما را
که هم اکنون به شــکل نیمه تعطیل درآمده،
نجات دهید زیرا به فرموده مقام معظم رهبری:
«قاچاقچی هــا ،خردهفروشهــا و کولهبرها
نیســتند بلکه کسانی هســتند که کانتینری
جنس وارد می کننــد»؛ تاخیر در اجرای این
طــرح موجب می شــود تعداد بیشــماری از
قشــر جوان و تحصیلکرده که اکثریت آن ها
در مکان اســتیجاری و با دریافت تسهیالت از
بانک ها در این صنف امــرار معاش میکنند
را به تباهی بکشــاند و موجب تقویت افرادی
شود که ســالیان متمادی همچون زالو خون
هم صنفان مان را مکیدهاند .تنها در خواست ما
از جنابعالی ،اجرای طرح رجیستر و آوردن رزق
و روزی حالل برای اعضای خانواده میباشد.
*رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی یزد

